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Maravilha comemora hoje (27) seu 61º aniversário com
uma grande festa no Espaço Criança Sorriso. Confira
um caderno especial com a programação festiva e os
fatos que marcaram a história do município
PáginaS 19 a 34

FALHA

EMBARGO

Obras na BR-282 Casan deve
são parcialmente gastar R$ 1
milhão no
liberadas
A Polícia Rodoviária Federal pede
mais segurança nos trechos onde a
obra é executada
Página 8

poço profundo
Empresa identificou que o pré-filtro do
poço está 50% obstruído por cristais
Página 6
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OPORTUNIDADE Empresa Eko’7 de Chapecó, é referência em todo
o Brasil no segmento de produtos ergonomicamente corretos
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Difícil e melhor
Conversamos ontem com um entregador de pizzas. Alguém perguntou se estava difícil trabalhar nesse frio.
Ele disse que não, porque havia comprado uma jaqueta impermeável. E que no frio ou na chuva muitos motoqueiros desistem de trabalhar. E então, nesses dias, ele tem mais entregas,
além de um bônus da empresa. Para ele, quando o trabalho fica
mais difícil, também fica melhor.
As reflexões sobre o trabalho estão em toda a parte. Mas não
as vemos quando estamos escondidos do frio.

*

Você tem falado a verdade?
Calma. Não me refiro ao “não mentirás”. Refiro-me aos momentos em que você queria ou deveria falar… mas cala. Omite.
Evita a conversa difícil.
E não se trata de falar o que vem na cabeça. É anunciar os
seus valores. Bater o pé diante daquilo que é nitidamente errado ou injusto. Pois como sabemos, para que o mal vença, basta
o silêncio dos bons.
E uma dúvida: silenciar quando deveria falar é uma forma
de tornar-se mal aos poucos?

Núcleo da Mulher Empresária faz
visita à empresa de Chapecó
O Núcleo da Mulher Empresária, ligado à Associação Empresarial de Maravilha, realizou
no último dia 19 visita técnica
para a empresa Eko’7 de Chapecó, que é referência em todo
o Brasil no segmento de produtos ergonomicamente corretos.
Na oportunidade, as nucleadas puderam conferir toda
a estrutura da empresa, que
conta com mais de 20 mil metros quadrados de área construída, onde 98% dos produtos
são produzidos ali mesmo, desde a espuma até o acabamento. A empresa tem 10 anos de in-

Divulgação

Participantes gostaram do que viram na empresa referência no setor

dústria própria, exporta para
35 países e segue um alto teor
de qualidade, proporcionando qualidade de vida a todos.
As participantes pude-

ram conversar com o presidente da Eko’7, Paulo de Souza, que relatou a sua trajetória
e desafios para chegar onde
está hoje. Conforme De Sou-

za, “pensamos no amanhã, mas
com os pés no chão e o pensamento nas estrelas”, assim que
a empresa trabalha para atingir os objetivos propostos.
Para as nucleadas foi uma
grande oportunidade em estar conhecendo a estrutura de
umas das maiores empresas
do ramo, ainda sendo da nossa região, na qual muitas vezes só são valorizadas empresas de fora e esquece-se de olhar
o que temos de bom perto de
nós, e até mesmo dentro de nosso próprio município tem muitas empresas com potencial.

CHARGE

*

O significado das coisas vem da forma que interpretamos
as coisas.
Raciocine comigo: Você ouviu falar de um ato de corrupção. No ato você reage: “Que absurdo! Uma injustiça!”
Ou alguém reage ao seu comentário de uma forma que
você não gosta. “Que grosseria, que falta de respeito!”
É o seu julgamento, com base no seu repertório de experiências, que define o mundo: mas apesar disso, continuamos acreditando que somos racionais e objetivos. Os fatos só
existem porque inventamos argumentos.
Vem daí a dificuldade de entender os outros, já que cada
um interpreta os fatos de acordo com a sua história.
É cíclico: as histórias que você inventa (para si mesmo)
a respeito dos fatos vão formar a sua base de interpretação…
dos próximos fatos.

*

Existem duas definições de “experiência”.
Experiência pode ser algo que você vivencia, um experimento.
E experiência também pode ser o conhecimento que supostamente vem com o tempo.
Planejar, nesse sentido, é projetar experiências, para depois
refletir sobre o que aconteceu, avaliando e ajustando os rumos.
A reflexão das experiências acelera o aprendizado.
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LIÇÕES DE VIDA
O medo é positivo quando nos protege de tragédias ou algo que vá nos fazer mal. Negativo
quando ele nos impede de conquistar ou de seguir adiante. O medo está constantemente
presente nas nossas vidas. A diferença é como o dosamos na nossa existência.

radar
por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

MARAVILHA DE ANIVERSÁRIO

Por que te callas?

DECÊNCIA

Há um movimento em favor de que os sinos
das igrejas possam ser batidos de manhã. Agora, convenhamos, não permitir os badalos dos sinos de nossas igrejas no período matutino é algo
inconcebível... Mas aqui em Maravilha houve
um forte movimento contra há anos, silenciando-os, e inclusive partindo de quem detinha poder. Ainda bem que a sociedade está acordando.

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 pessoas em paz e educadas.
Se fosse no Brasil seria um bafafá, protestos, preconceitos,
isso e aquilo. Mas com o Trump
não discutem. Fora com gente dessa laia - extraído do nosso colunista Luiz Carlos Prates.

No aniversário de nosso município,
com muita satisfação e alegria, parabenizamos a todos os maravilhenses, indistintamente, pela passagem de mais um ano
de conquistas e realizações. Somos participantes de seu progresso e bem-estar.
Maravilha é destaque regional pela pujança de seu povo pelas administrações
que tão bem conduzem o destino dessa terra. Um abraço a todos os amigos!

A obra da BR-282 entre Chapecó e São Miguel
foi embargada pela Polícia Rodoviária Federal.
O motivo é a falta de sinalização adequada e
a insegurança que isso deixava na via, fatores
que poderiam provocar acidentes. Nós, que
utilizamos a BR-282 quase que diariamente,
sinceramente não concordamos com o
embargo. Isso só vem a adiar os trabalhos e
ainda mais na fase que se encontram, com
grandes escavações e detonações. O controle
de parar e seguir estava sendo muito bem
feito pelas empresas e essa medida, acredito,
salvo melhor juízo, não contribui em nada, aliás,
contribui para o atraso nas obras. Manda quem
pode e obedece quem precisa...

GOL DE PLACA

Uma pesquisa realizada pela Paraná Pesquisas com 238 dos 513 deputados federais - 46% dos
mandatários da Câmara Federal - mostrou que 52%
aprovariam a legalização dos jogos de azar - cassinos, bicho, bingos, apostas on-line e afins no Congresso Federal. Dois projetos de lei (PL 442/1991 na
Câmara dos Deputados e 186/2014 no Senado) visam regulamentar toda a área e podem ser votados
em plenária ainda neste segundo semestre. Em uma
entrevista, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ), citou que a aprovação dos jogos é um dos
temas em seu horizonte de pautas. O governo deveria permitir a reabertura de cassinos no país com
responsabilidade, rigor e critérios bem definidos.

PARABÉNS
A exposição de carros antigos que foi realizada no domingo (21) aqui em Maravilha foi um sucesso, muito além das expectativas de seus organizadores. Foram mais
de 250 carros em exposição e todos com
suas características preservadas. Eventos dessa natureza são do agrado de todos. Mais uma vez, nossas congratulações!

SINOS DAS IGREJAS
OBRAS EMBARGADAS

Câmara aprovaria legalização
dos jogos de azar

... Há 35 anos fui morar perto da praça, onde fica a igreja católica,
... já tinha sinos lá, e já tinha moradores por lá,
... a cidade não produzia muito barulho,
e os moradores já gostavam dos sinos,
... Há 20 anos fui morar em frete à igreja evangélica,
... já tinha sinos lá, e já tinha moradores por lá,
... a cidade não produzia muito barulho,
e os moradores já gostavam dos sinos,
... as ruas eram de calçamento, nos dois locais,
... nos dois locais a cidade cresceu, vieram mais moradores por perto,
... nos dois locais já tem asfalto, a cidade já produz muito mais barulho,
... será que os sinos badalam mais do que antes?
... será que as pessoas ficaram mais sensíveis à rotina dos sinos?
... qual será o próximo símbolo a ser sacrificado?
Apedido: João Paulo Tesseroli Siqueira

Em meio a declarações polêmicas do presidente, que atacaram desde os governadores do Nordeste até o
problema da fome no Brasil, pouco se falou sobre a sanção de uma lei que trouxe esperança a milhares de famílias brasileiras. No último dia 18, ao lado da primeira-dama, Michelle, Jair Bolsonaro sancionou o texto que inclui as especificidades inerentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos. A assinatura foi
comemorada por pais de crianças autistas, entre eles o apresentador Marcos Mion. O artista diz que a descoberta do autismo de Romeu, um de seus filhos, de 13 anos, foi uma das melhores coisas que já aconteceram
em sua vida. Sobre a sanção da nova lei, ele afirmou que essa era uma demanda aguardada há muito tempo.

Na quinta-feira (25) comemoramos o Dia do Colono e
do Motorista, duas classes trabalhadoras e indispensáveis à
nossa sobrevivência. Transmitimos a todos os amigos motoristas e colonos o nosso muito obrigado e o desejo de dias
cada vez melhores. Salve 25 de
julho, data a eles consagrada!

Carine Arenhardt/O Líder

Alguém pagou os hackers para tentar destruir a Lava Jato? Quem?
É preciso usar a estratégia adotada pela Lava Jato que levou alguns dos principais políticos e empresários para o banco dos réus: seguir o rastro do dinheiro. Seguir o rastro do dinheiro para descobrir quem está por trás do roubo e vazamento das mensagens privadas.
O objetivo está claro: asfixiar a Lava Jato, fazer o combate à corrupção regredir, livrar suspeitos e colocar condenados na rua. Desde que o episódio veio à tona, jornalistas e o jornalismo independentes estão debruçados sobre o assunto. O objetivo é entender como se
deu o roubo e vazamento, quem está por trás dele, quais seus objetivos. Esse esforço de jogar luz sobre o que foi feito nas sombras deu vários frutos — dezenas de reportagens, entrevistas e artigos que iluminam a maior disputa em curso hoje no Brasil. A disputa do Brasil contra seu passado. Da lei contra a desobediência à lei. Do futuro contra o passado.

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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CERIMÔNIA Formatura teve homenagens e muita emoção no sábado (20)
DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

LEGISLANDO EM CAUSA PRÓPRIA
Pegou muito mal para a Câmara de Vereadores de Florianópolis a votação de dois projetos. Pouco antes de saírem para o
recesso da metade do ano, os vereadores de Florianópolis aprovaram no começo da noite de quarta-feira, 10 de julho, um projeto para criar vale-alimentação destinado aos parlamentares
no valor de R$ 1 mil para cada um. Além disso, a verba de gabinete será aumentada para um limite de até 25% do valor pago
para a mesma estrutura na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc). E isso tudo foi feito em pouco mais de 20 segundos, durante a sessão ordinária. O que mais chamou a atenção
também foi que o sr. presidente, Roberto Katumi, do PSD, incluiu o projeto na ordem do dia, sendo que ele nem estava previsto para ingressar naquela data. Os vereadores, legislando em
causa própria, aprovaram o vale-alimentação de mil reais e ainda um aumento para 25% do teto dos deputados estaduais a verba de seus próprios gabinetes. Asseveramos ainda que cada vereador de Florianópolis tem dez assessores... Bem, além disso, o
que assustou também foi a “velocidade” da aprovação nos dois
turnos de votação (18 segundos na primeira e mais 7 segundos
na segunda, totalizando o incrível tempo de 25 segundos para
aprovação). O referido projeto entrou na surdina, ficou por breves instantes no site da Câmara, e posteriormente já foi retirado.
Os projetos acabaram sendo retirados posteriormente, e anulados. Um autêntico ato de legislar em causa própria.

Unoesc forma nova turma
da Uniti em Maravilha

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
Emoção e muita alegria
marcaram a formatura da
turma de 34 alunos da Universidade da Terceira Idade
(Uniti) em Maravilha. A cerimônia foi realizada no sábado (20) no Maravilhas Park
Hotel. A turma cursou a Uniti no campus da Unoesc de
Maravilha. 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, qualidade

Mesa de honra da cerimônia

de vida, entre outros assuntos que fazem parte do dia a
dia da terceira idade.
A formatura teve ainda
homenagens para o paranin-

fo da turma, professor Alceu
Cericato, e professora Izoldi
Klein Pinheiro. A coordenadora-administrativa do campus, Dilva Bertoldi Benvenut-

ti, a prefeita de Maravilha,
Rosimar Maldaner, e o prefeito de Tigrinhos, Derli Antônio de Oliveira, também
foram homenageados.

LIÇÕES DE VIDA
Do episódio de 10 de julho, portanto, ficam duas conclusões: primeiro, a Câmara de Florianópolis aprendeu que deve
ser mais clara em suas votações, fazer os processos transparentes. O presidente, Roberto Katumi, admitiu o erro e disse
que “a Câmara aprendeu muito”; segundo, a sociedade pode e
deve acompanhar mais os movimentos no Legislativo de Florianópolis e de qualquer local do Brasil. Seja pela internet, na TV
ou pessoalmente, é fundamental a fiscalização do cidadão. Eu
já critiquei certa feita a própria Câmara de Maravilha, por votações feitas em horários tanto diferentes, como por exemplo,
sete horas da manhã de um sábado, onde inevitavelmente, praticamente a totalidade da população ficou sem possibilidade de
assistir e ver o trabalho dos vereadores, bem como o que estão
por lá fazendo e votando. Mas é algo que deve ser analisado sob
uma ótica de imensa crítica. O ente público, e principalmente
aquele detentor de mandato eletivo, lá colocado por voto popular, é o representante direto da população em uma casa legislativa. Deve, portanto legislar para estes e em nome destes. Interesses pessoais, brigas e picuinhas políticas não devem compor
o cenário de trabalho. Infelizmente, nem sempre é assim. A lição de Florianópolis deve ser analisada, e principalmente, servir de exemplo para que não ocorra em nenhuma câmara aqui
por estas plagas.

Homenagem para os professores Alceu Cericato e Izoldi Klein Pinheiro

Turma de 34 alunos se formou no sábado (20)

O SER HUMANO PODE ENRIQUECER O QUANTO DESEJAR
Se os recursos da Terra tivessem quantidade definida e as riquezas fossem limitadas, certamente o aumento da riqueza de alguns implicaria
diminuição da riqueza de outros.
Porém, o reino de Deus é infinito, e o mundo real, como manifestação do reino de Deus,
não sofre limitação de recursos e riquezas. Visto que o ser humano obtém a riqueza do Infinito, nenhuma riqueza lhe será demasiada.
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

Entrega de lembrança para Rosimar Maldaner e Derli Antônio de Oliveira
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GORDURA TRANS
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
aprovou nesta semana uma consulta pública de
60 dias para obter opiniões a respeito da restrição
do uso de gordura trans na indústria de alimentos. Caso aprovada, a medida segue as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que
pede que o uso da substância seja eliminado até
2023. Mesmo que a medida não entre em vigor,
é importante lembrar que apostar em cuidados
preventivos com a saúde é uma maneira eficaz
de diminuir as despesas com remédios no futuro.

EDUCAÇÃO HISTÓRICA
A enquete realizada com crianças pela redação nesta semana comprovou que muitas delas sabem a história
do município de Maravilha. Pela família ou pela escola, os pequenos aprenderam sobre como tudo começou, nomenclaturas e até o hino. O ensino
histórico quando começa desde cedo incentiva os estudos. A educação delas orgulha a cidade, pois são o nosso futuro e não existe progresso sem história.

JUCA RUIVO E
LEAL FILHO
O Jornal O Líder
apresenta, nesta edição,
várias reportagens sobre a história de Maravilha. Produzindo uma
delas, sobre Juca Ruivo, ouvimos a seguinte frase: “Juca Ruivo e
Leal Filho eram a mesma pessoa”. A frase é extremamente reflexiva,
pois muitas pessoas não
sabem que Juca Ruivo
foi uma pessoa importante para Maravilha.
Que é o mesmo Doutor
José Leal Filho que leva
o nome do estádio do
CRM e da rua no centro do município. Saber
a história da nossa cidade é muito importante.

PARABÉNS, MARAVILHA!
A edição desta semana do Jornal O Líder faz uma homenagem especial
aos 61 anos de Maravilha. Preparamos um caderno para lembrar esta comemoração tão importante. São mais de seis décadas, com muitas histórias, lutas e conquistas. Um município que se tornou referência regional, que orgulha seu povo. Como imprensa, nos orgulhamos também em fazer parte desta
história e poder contá-la. E claro, todos que um dia aqui já residiram são parte
fundamental de todas as conquistas acumuladas em 61 anos. Parabéns a cada
maravilhense que aqui nasceu ou escolheu Maravilha como seu município.

PARABÉNS, CRM!
Amanhã (28) o Clube Recreativo Maravilha
pode até não ser campeão da Taça
Schroeder Esquadrias – fase Oeste do
Estadual de futebol não Profissional,
mas usamos este espaço para, desde
já, parabenizar a torcida, direção e
grupo de jogadores e comissão técnica.
Houve algumas turbulências no início da
competição. O técnico Waldirzinho que
havia montado a equipe foi dispensado
nas primeiras rodadas, quem pegou o time
foi o Rudi, mas a campanha incomparável
começou após o clássico no Doutor José
Leal filho. O CRM perdia para o Guarani
pelo placar de 3 x 0, mas conseguiu virar
para 4 x 3 e a partir desse momento se
encaminhou para a final. Depois deste
domingo a direção já começa pensar no
Estadual e em setembro já tem outra
competição, que é o Campeonato Regional.
O CRM e o Guarani estão na mesma chave,
então boa sorte para as duas equipes de
Maravilha em mais esta competição.
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FALHA Empresa identificou que o pré-filtro do poço está 50% obstruído por cristais

Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Uma infância totalmente feliz é
pior do que uma infância difícil
No meu último vídeo, que se encontra no Youtube no
Canal do Deny, respondo a pergunta: “Quanto uma infância difícil e dura prejudica e afeta a vida adulta?”.
Respondo, como sempre, de maneira direita e verdadeiramente competente, o que muitas vezes surpreende
e irrita porque se desgosta do que vem sendo ensinado
e repetido nos circuitos de formação e informação tradicionais. Mas, não é culpa minha se vem ensinados e divulgados conceitos psicológicos muitas vezes atrasados
e, às vezes, até errados. Ao final, talvez, é bem por isso
(sendo que é o preparo que define a eficácia) que a minha categoria não vem sendo muito valorizada e nem sequer respeitada. Algo diferente da Europa onde as pessoas, por exemplo, buscam primariamente psicólogos,
depois médicos, quando o psicólogo encaminha e obviamente, quando precisar algo de especialístico, e nunca,
e repito nunca, buscam remédios e psiquiatras (alias fogem deles, justamente porque na visão europeia isto significaria desistir do bem estar e aceitar de ser doente ou
louco). Mas isso é algo cultural, não moral. Estou apenas
constatando, não julgando. Ao final, a cultura e os seus
artefatos (incluído o conceito de saúde) vem governados
pela economia. Por essa razão em cada esquina nos temos uma farmácia e na Europa tem uma cafeteria.
Mas voltamos a pergunta, quanto uma infância difícil e dura prejudica e afeta a vida adulta?.
A resposta que, frequentemente, escuto e leio por
aqui e por aí é: muito…
E a seguir vem toda uma série de corolários explicativos que correlacionam a adultidade afetada por traumas (cujo conceito aqui também vem deturpado), desejo frustrado, culpa iminente, inadequação adaptativa e
miríades de outras bobagens psicanalíticas (cujas epistemologia, validade e utilidade são mortas) dignas de
uma igreja barata que vende respostas e esperanças por
2 pilas.
Em contrapartida, a minha resposta é: “uma infância
totalmente feliz afeta muito mais a vida adulta do que
uma infância difícil”
E, tirada a sintática sensacionalista, já vou lá explicar o por quê e o farei por meio de um raciocínio lógico,
não psicológico:
Imaginem, num contexto totalmente gratuito, de dar
um soco na cara de uma pessoa estranha. Como você
acha que o recebente vai reagir? Você não o conhece.
Bom, eu diria que você, enquanto está socando, prevê
que ao 50% ele vai acusar o golpe e retirar-se e ao 50%
que ele vai reagir. Certo?
Agora imaginem de dar de presente 100 reais para
um perfeito estranho. Quantas probabilidades acha que
tem que ele os recuse e devolva dizendo que ele prefere
ganhar o dele por conta?
Bom, o soco é uma infância difícil. 50% você o acusa
e vai no chão e 50% você reage e toma conta.
Os 100 reais são uma infância feliz. 80% (digamos assim) não quer sair dela e deixá-la para trás para se tornar
plenamente adulto.
E um adulto infantil, imaturo, irresponsável, mimado, egoísta, etc. … é com certeza mais danos e pior do
que um adulto triste ou retirado.
Siga o Canal do Deny no Youtube para esse e mais
pensamentos e visões compartilhados …

Casan deve gastar R$ 1 milhão
para limpeza no poço profundo

Arquivo/O Líder

EDERSON ABI
A Casan luta contra problemas técnicos no município de
Maravilha. O cenário, que parecia ter um fim após a nova adutora, está com problemas antigos, deixando moradores sem
água. Várias reclamações foram
enviadas à empresa nos últimos
dias. Desta vez estragou uma das
duas bombas que fazem a captação de água no Rio Jundiá. Assim, a Casan fez o trabalho com
apenas uma bomba, o que reduziu a capacidade de fornecimento. “A nossa demanda é de 62 litros por segundo e, com uma das
bombas, produzimos 50 litros
por segundo”, afirmou André Tonello, chefe da Casan em Maravilha, ao justificar a falta de água
nas casas.
Porém a bomba consertada
foi instalada na quarta-feira (23)
e o abastecimento normalizado
na quinta-feira.
TROCA DAS BOMBAS
DE CAPTAÇÃO
Tonello recebeu a reportagem do Jornal O Líder e explicou que o problema é grave no
fornecimento de água em Maravilha. Tudo por conta do poço
profundo, que parou de funcionar em abril e vai precisar passar
por limpeza. Assim, a empresa
não pode recorrer ao poço, como
era antes.
Existem duas bombas novas prontas para substituir as antigas na estação de captação, mas

Bomba já acusou diversos problemas e prejuízos financeiros

a Casan sofre com o desinteresse
das empresas na licitação. A instalação precisa de peças específicas, que teriam de ser produzidas
pela empresa vencedora. O problema é que nenhuma empresa
até agora quis participar da licitação, que foi lançada duas vezes.
“Por ser empresa pública, temos
que respeitar a licitação”, afirma.
Desta forma, a Casan vai tentar produzir as peças por contra
própria e fazer a instalação das
novas bombas o quanto antes.
O PROBLEMA
DE R$ 1 MILHÃO
Em abril uma equipe especializada fez uma filmagem de
toda a extensão do poço profundo, que tem 1.300 metros de profundidade. O objetivo foi tentar

saber o que acontece com o poço,
já que a bomba teve problemas
diversas vezes.
De acordo com Tonello, um
problema grave foi encontrado e o poço terá de passar por
uma limpeza específica na base,
onde há o contato com a água
do Aquífero Guarani. Acontece que a água possui PH elevado e acumula carbonetos dentro do poço, no pré-filtro, que é
responsável pela entrada do líquido na tubulação do poço.
Quando o PH é alto, o local acaba cristalizando os buracos por
onde a água deveria passar. Assim, a empresa identificou que o
pré-filtro está 50% obstruído por
cristais. Desta forma, a bomba,
que está 390 metros no solo,
funciona sem a quantidade

necessária de água e acaba estragando.
Uma limpeza que pode custar R$ 1 milhão deverá ser feita e
já foi encaminhada. Tonello explica que o valor não é exato, já
que não existem na região empresas para fazer o serviço. No
município de Seara, por exemplo, a limpeza foi executada no
poço, que possui a metade da
profundidade da estrutura de
Maravilha e custou R$ 500 mil.
O responsável pela Casan
admite que o valor é extremamente alto, mas será executado,
já que o poço profundo é uma
garantia para o abastecimento do município quando alguma outra coisa acusa problema,
como está sendo com as bombas de captação.

ANIVERSÁRIO

Evento celebra 15 anos da Concreoeste
A Concreoeste Usina
de Concretos completou 15
anos no último dia 10 de julho e, para comemorar, reuniu seus colaboradores no sábado (20). Além de promover a
confraternização entre as equipes das unidades de Chapecó
e Maravilha, o evento oportunizou palestras de aperfeiçoamento e a entrega de homenagens e reconhecimentos.
O encontro foi realizado
no auditório da CDL e Associação Empresarial de Maravilha
e iniciou com uma explanação
do encarregado de manuten-

Divulgação

Programação teve celebração, homenagens e palestras

ção do Grupo Oliveira, Luiz
Carlos de Lara, que falou sobre manutenção preventiva.
Na sequência, o gestor
técnico de vendas da Supre-

mo Secil Cimentos, Maiko Arcaro, repassou informações
e orientou a equipe quanto
aos procedimentos ligados ao
concreto. Encerrando as ca-

pacitações, a consultora Juliana Ristoff Trein conversou com
os colaboradores sobre trabalho em equipe, atitudes, habilidades e inteligência emocional.
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MÉTODO CONTRACEPTIVO Dispositivo já era oferecido pelo SUS,
mas o procedimento para colocação só era feito pela rede privada

Saúde anuncia novo serviço
com colocação de DIU
CARINE ARENHARDT
A novidade foi confirmada
nesta semana pela secretária de
Saúde de Maravilha, Miriane Sartori. A partir deste mês o município está oferecendo gratuitamente o procedimento de colocação
do DIU, método contraceptivo
que insere um dispositivo dentro

do útero da mulher. Conforme a
secretária, o DIU já era fornecido pelo SUS, mas o procedimento para colocação só era feito na
rede privada.
Conforme Miriane, o atendimento para as mulheres que
tenham interesse no método anticoncepcional será de
acordo com as unidades de

DIU disponíveis. O dispositivo intrauterino é fornecido ao
município pelo Ministério da
Saúde, do governo federal. A
orientação às mulheres que
tenham interesse no procedimento é que procurem as unidades de saúde.
“As mulheres que querem
colocar passam por uma con-

LUIZ CARLOS
PRATES

sulta e partir de então se inicia o planejamento para a colocação do DIU. Tem um termo
para ser assinado, as mulheres
que tenham interesse devem
buscar suas unidades de saúde, suas enfermeiras para uma
primeira conversa para daí sim
fazer seu agendamento para
avaliação”, explica a secretária.

EDUCAÇÃO

Secretaria de Estado faz reunião integrada
com diretores e gestores
Os diretores da Coordenadoria Regional de Educação de
Maravilha participaram, na última semana, da primeira reunião integrada da Secretaria de
Estado da Educação de Santa Catarina. O evento foi realizado em Florianópolis e da região de Maravilha participaram
33 gestores de escolas acompanhados dos seus coordenadores.
Na oportunidade, o governador do Estado, Carlos Moisés,
e o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, lança-

ram o Programa Minha Nova Escola. A iniciativa vai destinar R$
1,2 bilhões em investimentos
na Educação do Estado, a partir
dos próximos meses. O dinheiro será investido em educação
inovadora, infraestrutura escolar, gestão total, qualificação permanente e transporte escolar.
Conforme o coordenador da Coordenadoria de Maravilha, Erno Schwerz, o evento
teve como objetivo o alinhamento das ações para o segundo semestre. “Como forma

Educação

Governador anunciou 1,2 bilhões em investimentos na Educação

de garantir qualidade efetiva na educação catarinense para os próximos anos”, res-

salta. Ele lembra que as escolas
da região de Maravilha também serão contempladas.

ANIVERSÁRIO

Promoção da Ortobom vai sortear
R$ 1 milhão em prêmios
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN
Para comemorar as cinco décadas de Colchões Ortobom foi lançada a promoção “R$ 1 milhão em
conforto”, com o sorteio
de 50 caminhões com produtos da marca. Na última semana foram conhecidos os dez primeiros
contemplados e entre agosto e outubro serão feitos mais quatro sorteios.
Para participar da promoção o cliente precisa efetuar a compra de R$ 1,2
mil em produtos Ortobom
até o dia 6 de outubro. De
acordo com os proprietários da Ortobom de Maravilha, Carlos, Cleria e Manoel Sequeira, são 90 dias

Loja está situada na Avenida Anita Garibaldi, 838

de campanha, com itens
com até 50% de desconto.
“Amigos e clientes de Maravilha e região, venham
comprar em nossa loja,
aproveitar as grandes ofertas e ter a chance de ser um
dos beneficiados”, afirmam.
Atualmente a marca está
presente em todo o país,
com 17 fábricas e comercialização de mais de 220 va-

riedades de colchões. Em
1992 a Ortobom adotou o
modelo de franquias e hoje
tem mais de 2,3 mil unidades franquedas em todo
o país, além de Paraguai,
Uruguai e Bolívia. Em Maravilha, a maior fabricante de colchões da América Latina atua há oito anos.

Proprietária da Ortobom de Maravilha, Cleria Sequeira

Curtidas
“Inocentes” de todos os tipos e idades embevecidos, até
há pouco, com as curtidas obtidas no Instagram, achavam
que aquilo era a consagração, que eles e elas eram alguém na
vida... Nada pior que a ilusão, a ilusão que cria uma imagem
fora da realidade, uma grave e reveladora ilusão. Reveladora
do quê? Da ignorância, ora! Dia destes, nos comentários que
faço para emissoras do Brasil, afirmei, sem vacilar, que se Albert Einstein voltasse à Terra e entrasse nas redes sociais dos
celulares não teria curtidas, seria um pobre fracassado... Por
quê? Porque era gênio, tinha boas ideias, era um cara elevado, e esse tipo de gente não tem curtidas, ninguém quer saber dele ou dela. O “sucesso” está garantido para os levianos,
essa a regra, talvez haja exceções, mas, veja bem, exceções...
Está mais que comprovado, bons alunos costumam não
ser populares nos pátios dos colégios, pelo contrário, são os
que mais correm risco de bullying. E nem me perguntes o porquê... A resposta é óbvia: os bons, os asseados, os educados,
os competentes, os que tiram notas altas, os que valem a pena
são desdenhados, agredidos, “marginalizados” pela maioria; a
maioria (quem não sabe?) costuma ser formada por gente menor... E os menores não suportam os “maiores”. Não é de hoje
isso, Caim que o diga, matando o bom irmão, Abel...
Que quiser ser “curtido” do melhor modo que melhore
suas ações como cidadão, como cidadã, como profissional,
como gente, enfim. Ademais, você acha que uma pessoa que
tenha de fato o que fazer, que se respeite, que goste de crescer, melhorar, seja na habilitação que for, vai ficar o dia todo
com um celular na mão fuxicando a vida alheia e esperando
por inúteis curtidas? Quem faz isso se revela: não tem o que
fazer ou não gosta do que faz ou, pior de tudo, tem vida vazia,
depende de “curtidas” alheias.
Lamentável, mas há uma multidão de pessoas que busca
preencher suas vidas vazias esperando curtidas de suas fotos,
curtidas de suas mentiras e bobagens de todo tipo. Essas pessoas esquecem que podem ser curtidas sim, podem ter a melhor
de todas as curtidas, a única que vale a pena... Sabes qual é? A
curtida de si mesmo. Quando me “curto” sou feliz, quando não,
ninguém me poderá curtir de modo compensatório. Curtiste?
ELAS
A manchete do Hoje em Dia, na Record/TV sacudia. Enfatizava que “Elas estão bebendo mais que eles”. Que horror.
Mas sabes por quê? Por prazer de beber é que não é. É para
que elas se sintam mais leve, não reparem tanto em suas cabeças vazias e fiquem mais corajosas para as “abordagens”...
Idêntica razão por que eles também bebem. Para ter coragem diante delas, vazios e frouxos que são. Imagine o casamento que pode sair desses tipos...
AVISO
Se desse para colorir as letras, escreveria em vermelho.
Ouça esta, vem do National Institute of Environmental Health Sciences, um dos muitos institutos de saúde dos Estados
Unidos, ouça: “Estudos sugerem alta possibilidade de tumores cancerosos em usuários de smartphones em razão dos altos níveis de radiação por frequência de rádio desses aparelhos”. E vai adiantar o aviso? Bolas, perco meu tempo.
FALTA DIZER
Crimes de todo tipo, de todo, crimes violentíssimos, a
toda hora, em todos os lugares e... Nada de punições ou, então, mal punidos. Até quando? Fizeram um fuzuê dizendo
que as coisas iam mudar, não mudaram, ficaram bem piores.
Justiça em “recesso” e Executivo sem executar. Ah, o povo na
rua, punhos fechados e acertando as contas! Aí vão ver...
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ORGANIZAÇÃO

Com estratégias, município
lança Plano Museológico
Integrante da programação de aniversário dos 61
anos de Maravilha, o município lançou na quarta-feira (24) o Plano Museológico. O evento foi realizado
pelo Departamento de Cultura e contou com a presença de Rosi Reichert Heineck,
diretora de Cultura, Valquíria
Kesterke, responsável pelo
museu, e Luan Cavalheiro, estagiário no local, além

de secretários e entidades.
O plano é o documento que fortalece a importância do museu em todos
os aspectos, como nas metas e estratégias a serem conhecidas e compartilhadas.
Assim, define um conjunto de ações e estratégias que
precisam estar alinhadas às
leis museológicas vigentes.
Todo museu precisa elaborar e implementar o plano.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Plano deve fazer levantamento completo no museu em Maravilha

COOPERATIVA

Sicredi integra programação
de conferência mundial
O Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG irá participar da Conferência Mundial do Conselho Mundial
das Cooperativas de Crédito (Woccu), maior encontro do segmento no mundo.
O evento será realizado entre os dias 28 e 31 de julho,
em Nassau, nas Bahamas, e
vai reunir cerca de 5 mil representantes de cooperativas de crédito de mais de
50 países para discutir iniciativas que possam melhorar a vida das pessoas.
Com extensa programação, o Sicredi estará presente nas principais agendas da
conferência, representado
por uma comitiva formada
por dirigentes, executivos,
colaboradores e associados.
Além da programação
destinada a todos os públicos, o Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG foi convidado a participar do
Future Forum, momento em que líderes das maiores cooperativas de crédito do mundo se reúnem
para discussões sobre tendências do segmento.

PREMIAÇÃO
Durante a conferência,
11 projetos do Sicredi (sendo um deles do Sicredi Alto
Uruguai RS/SC/MG) vão concorrer ao World Council Young Credit Union People (WYCUP), concurso que estimula
a formação de jovens lideranças e premia participantes que desenvolveram projetos com potencial de causar
influência global no cooperativismo de crédito.
O programa Líder Jovem,
que estimula o espírito de liderança, é um dos cases selecionados. Mais de 330 jovens associados ou filhos de
associados já foram formados pelo programa, enquanto
mais de 80 participam de turmas em andamento. “Representar a nossa cooperativa em
um evento desta magnitude
demonstra o quanto estamos
engajados e inseridos em participar ativamente do desenvolvimento de nossas comunidades. O Líder Jovem vem
sendo referência e transformando a vida dos nossos jovens”, explica Micheli Thiesen,
que apresentará o programa.

EMBARGO Trecho compreende os municípios de São Miguel do Oeste
a Cunha Porã

PRF libera parcialmente obras
na BR-282 no Extremo-Oeste

Arquivo/O Líder

EDERSON ABI
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) liberou, na sexta-feira (26), parcialmente, as obras
de restauração da BR-282 no Extremo-Oeste. O trecho liberado
compreende de São Miguel do
Oeste a Cunha Porã, após uma
vistoria no dia anterior.
A liberação acontece em
pontos onde a sinalização vertical estiver de acordo com as
questões de segurança. A sinalização é temporária, para obras,
e não de trânsito permanente.
Além disso, o Consórcio se
comprometeu em melhorar a
sinalização em 14 dias até o fim
do trecho que está em obras. A
empresa está sem o material de
sinalização e vai providenciar.
Sobre o pare-siga, a empresa apresentou uma proposta
emergencial, que será melhorada futuramente por dispositivos mais eficientes para sinalizar o controle de filas na
rodovia.

Rodovia passa por reparos nos trechos de São Miguel do Oeste a Chapecó, além da BR-158

COMO FOI
A Polícia Rodoviária Federal embargou no último dia 19 as
obras em todas as frentes no Extremo-Oeste. A ação foi durante
a manhã e o motivo foi a falta de
segurança em um dos trechos
até Chapecó. A PRF identificou falta de segurança na sinalização de trânsito durante
as escavações às margens da
rodovia e também no sistema

pare-siga, quando alguém deve
sinalizar bloqueio e alterações
no trânsito.
O embargo evidenciou algumas situações que já foram
relatadas por usuários, que
enfrentam dificuldade para
transitar.
A reportagem do Grupo WH
Comunicações apurou que alterações já haviam sido solicitadas
pelo Dnit em várias oportunida-

des, mas as medidas de seguranças nunca foram tomadas,
motivando a interdição.
A empresa responsável deverá reforçar a sinalização e colocar uma pessoa para informar
aos motoristas a fila de veículos parados. Essa pessoa deverá acompanhar a fila para que o
motorista que esteja chegando
não seja surpreendido com os
carros parados na rodovia.

MARAVILHA

Sintraf e comunidades promovem
22ª Festa do Agricultor
CARINE ARENHARDT
A 22ª Festa do Agricultor
foi realizada no domingo (21)
em Maravilha, reunindo público estimado em 1.500 mil pessoas. Neste ano a comunidade
de Três Coqueiros sediou a programação, que teve celebração
religiosa, pronunciamento de lideranças e almoço na parte da
manhã. Foram servidos aproximadamente mil quilos de churrasco. A programação seguiu
durante a tarde com sorteio
de prêmios e música ao vivo.
A festa é organizada pelo
Sindicato dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar (Sintraf),
em parceria com as comunidades de Três Coqueiros, Chinelo
Queimado e Pedreira. O evento
é tradicional e reúne ainda agricultores de municípios vizinhos.
BALANÇO DA FESTA
De acordo com o presi-

dente do Sintraf, Gilson Farinon, o lucro da festa será dividido proporcionalmente
com cada participante na organização. Do total, 45% é
para a comunidade de Três
Coqueiros, 25% para Chinelo Queimado, 20% para a Linha Pedreira e 10% para o
Sintraf. O lucro total do evento foi de R$ 24.844 mil.

Público foi estimado em 1.500 pessoas

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Pronunciamento das lideranças
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“Persistência é a irmã gêmea
da excelência. Uma é a mãe da
qualidade, a outra é a mãe do tempo”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Marabel Morgan

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Cresce opção pelo acordo extrajudicial
para resolver questões trabalhistas

Coca-Cola amplia mercado e anuncia lançamento de
bebida alcoólica no Japão

O número de brasileiros que tentaram resolver pendências trabalhistas
em acordos extrajudiciais subiu quase 1.000% nos últimos dois anos. Nos seis
primeiros meses de 2017 nem 600 acordos foram homologados. Em 2018, no
mesmo período, passou de 12 mil. E de janeiro a junho de 2019, mais de 21
mil. Dentre as vantagens, estão a agilidade no processo, que beneficia o trabalhador; e a garantia de poder extinguir um contrato sem risco de responder a novos processos no futuro, que beneficia sobremaneira as empresas.

Após uma fase de testes bem-sucedida, a Coca-Cola anunciou ontem (23) que irá vender a bebida alcoólica
Lemon-Do no mercado japonês. Em resposta à CNN, o porta-voz da companhia, Scott Leith, disse que o produto
será lançado em outubro deste ano. A etapa experimental aconteceu em maio de 2018, na ilha de Kyushu. O produto, criado a partir da bebida “chu-hi”, pôde ser encontrado com três teores diferentes de álcool: 3%, 5% e 7%.

Divulgação

Beto Carrero World é o único brasileiro entre os
melhores parques do mundo; veja lista
O Beto Carrero World conquistou pelo 6º ano consecutivo o Travellers’ Choice Award, premiação do site TripAdvisor, que avalia os comentários dos viajantes. O parque foi considerado o melhor da América do Sul, e é o único brasileiro a constar na lista dos 20 melhores parques temáticos do mundo. Com a premiação, o parque catarinense entrou no Hall da Fama do TripAdvisor,
um reconhecimento para quem conquista mais de cinco selos de qualidade consecutivos.

Comércio será o setor com mais investimentos
no ano, aponta Boa Vista
A Boa Vista revelou que o Comércio foi o setor que registrou maior otimismo em novos investimentos no próprio negócio, com 53% das respostas. Serviços e a Indústria estão na sequência, com 49% e 44% da expectativa,
respectivamente. Os resultados vieram da pesquisa realizada com aproximadamente mil empresários em todo o país. O percentual de empresários da Indústria que esperam por aumento na inadimplência cresceu de 12% para 28%
no decorrer do ano. A dificuldade para manter as contas entre os empresários também teve aumento de 14% para 21%, e de Serviços, de 15% para 22%.

Liberação de 13º de servidores dará alento
à economia, aponta FCDL/SC
O anúncio da liberação de R$ 216,6 milhões por parte do governo do Estado para pagamento da primeira parcela do 13º salário animou o comércio catarinense. De acordo com o governo do Estado, o pagamento desta
primeira parcela atende a quase 150 mil servidores públicos da administração direta, autarquias e fundações do poder Executivo, além de pensões previdenciárias. O valor corresponde a 25% da gratificação e foi definido após análise da viabilidade financeira das contas estaduais. As demais
parcelas estão previstas para serem liberadas em agosto e dezembro.

1 – Universal Islans of Adventure - Orlando, Florida
(USA)
2 – Magic Kingdom - Orlando, Florida (USA)
3 – Universal Orlando Resort - Orlando, Florida
(USA)
4 – Disney´s Animal Kingdom - Orlando, Florida
(USA)
5 – Le Puy du Fou – Les Epesses (França)
6 – Universal Studios Hollywood, Los Angeles
(USA)
7 – Tivoli Gardens – Copenhague (Dinamarca)
8 – Europa Park – Rust (Alemanha)
9 - The Island in Pingeon Forge – Pingeon Forge,
Tenessee (USA)

FGTS: governo anuncia liberação de R$ 500 em
2019 e saque-aniversário
O governo federal anunciou na quarta-feira (24) medidas para aprimorar o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Entre as iniciativas, que se aplicam às contas ativas e inativas, está a criação do saque-aniversário, que vai conceder ao trabalhador, a partir de 2020, a possibilidade de sacar, anualmente, um percentual de seu saldo. Outras novidades são a liberação de um saque imediato de até R$ 500 por conta vinculada, a partir
de setembro, e a ampliação na distribuição dos resultados do fundo. Também foi anunciada uma nova liberação para saques do fundo PIS/Pasep. A estimativa do Ministério da Economia é de que, em um período de 12 meses, as mudanças gerem um crescimento de
0,35 ponto percentual na economia. Em até 10 anos, de acordo com as projeções da equipe econômica, a expectativa é que sejam criados três milhões de empregos formais e que
o Produto Interno Bruto (PIB) per capita tenha aumento de 2,5 pontos percentuais.

10 – Sea World – Orlando, Florida (USA)
11 – Disneyland Park - Marne-la-Vallee (França)
12 – Dislândia - Anaheim, Califórnia (USA)
13 – Dollywood - Pingeon Forge, Tenessee (USA)
14 – Minitalia Leolandia Park - Capriate San
Gervasio (Itália)
15 – Disney´s Hollywood Studios – Orlando, Florida
(USA)
16 – Silver Dollar City – Bransson, Missouri (USA)
17 – Efteling – Kaatsheuvel (Países Baixos)
18 – Disney´s California Adventure - California (USA)
19 – Beto Carrero World - Penha, SC (Brasil)
20 – Walt Disney Studios Park – Marne La Vallee
(França)
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MARAVILHA Mais de 350 pacientes serão atendidos entre julho e agosto para realização dos exames

Saúde faz mutirão de ultrassonografias
e ressonâncias
CARINE ARENHARDT
O município de Maravilha anunciou mais um mutirão na saúde e desta vez
vai atender 360 pacientes
que aguardam a realização
de exames de imagens. Conforme a secretária de Saúde,
Miriane Sartori, serão 250 ultrassonografias e 110 ressonâncias magnéticas. A previsão é que este mutirão de
ressonâncias e ultrassonografias seja encerrado em agosto.
O valor para custear os
exames será de aproximadamente R$ 60 mil. Os exa-

mes são de média e alta
complexidade, portanto seriam de competência do Estado e União, mas devido à
alta demanda em Maravilha,
o município decidiu fazer o
mutirão com recursos da Secretaria Municipal. A secretária reforça que recentemente
o município recebeu emendas
de custeio, através do deputado federal Celso Maldaner
(MDB), o que facilitou a realização desse mutirão.
Conforme Miriane, Maravilha tem uma alta demanda desses exames de
imagens e o mutirão vai di-

Arquivo/O Líder

minuir bastante a fila de espera. Para as ressonâncias o
município objetiva realizar
um novo mutirão ainda neste ano. A secretária diz que o
governo do Estado não tem

mais mandado autorização
de ressonâncias e o município acaba atendendo todo
mês alguns pacientes, mas
sem mutirões a fila de espera aumenta.

NOVO APARELHO DE ULTRASSOM

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, fala sobre os investimentos

CONVOCAÇÃO

SICREDI

A CDL e Associação
Empresarial de Maravilha promovem assembleia geral ordinária de
associados na terça-feira (30), com primeira chamada às 18h e segunda e última chamada às
18h30. O encontro será no
auditório da entidade.
De acordo com a
presidente das entidades, Poliana de Oliveira, o encontro é um momento de debate, que
vai contar com prestação de contas do segundo semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019,
ações realizadas e ex-

Como despertar o conhecimento de uma criança ou jovem para a vida? De que forma
é possível ensinar valores e atitudes que visem a transformação social? Pensando em tudo
isso é que há 20 anos Rodeio Bonito foi o município pioneiro
do Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG na implantação do Programa A União Faz a Vida (PUFV).
Desde então, outros municípios da região foram inseridos, buscando construir e vivenciar atitudes e valores de
cooperação e cidadania com
a prática da educação cooperativa. São 12 municípios, que
contabilizam mais de 70 escolas envolvidas, 7.500 alunos (entre educação infantil,
séries iniciais, séries finais e ensino médio), 700 educadores,
500 funcionários e mais de R$
410 mil investidos anualmente.

O município de Maravilha também está investindo na
compra de um aparelho de ultrassom para atender
as gestantes do município. O equipamento será
adquirido com recursos de emenda parlamentar do
deputado Celso Maldaner. A secretária Miriane destaca
que poucos municípios têm esse aparelho, já que as
ultrassonografias não fazem parte da atenção básica,
que é de competência municipal.

Programa A União Faz a Vida completa 20 anos

CDL e Associação
Empresarial realizam
assembleia
planação sobre a construção da sede própria,
que já está sendo usada.
Como em todas as assembleias, a presidente
pede a presença dos associados. “É importante que
os associados participem
da assembleia, para acompanhar o andamento dos
trabalhos realizados pela
entidade, além de contribuir com os novos projetos e ideias, por isso quero
convidar para que todos
os nossos associados participem e venham conhecer a sede própria, que é
de cada empresário associado”, diz a presidente.

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Professores de Rodeio Bonito participaram de formação

A atual secretária de Educação de Rodeio Bonito, Elena Granella Presotto, participou da implantação do programa A União
Faz a Vida. “Desde 1999 quando aderimos ao programa nunca
fiquei distante dos projetos que
foram desenvolvidos. Lembro
que foi revolucionário, os alunos ficaram encantados”, conta.

A coordenadora do programa no município e professora, Glaizete Casani, destaca que um dos grandes méritos
do PUFV é unir o magistério estadual e municipal com formações conjuntas. Para as professoras Elena e Glaizete, o pensar
na educação é o caminho para
a humanização. “São 20 anos

de Programa, 20 anos atuando diretamente com os nossos alunos. E o mais importante
é o quanto o Sicredi se preocupa em disseminar o ser cooperativo. O nosso muito obrigada
a essa cooperativa, por oportunizar isso aos nossos alunos, é
nítido o quanto eles evoluem
com o Programa”, finalizam.

Alimentando bem, a

RELAÇÃO
de pai e filho cresce
forte e saudável.

Bons hábitos começam cedo. Seja para ensinar
seu filho a não ficar o dia todo no celular, ou para
separar um tempinho e curtir a companhia dele
no Dia dos Pais e em qualquer dia.

Feliz Dia dos Pais.

1498-PAI&MENINO UNIMED-DIA DOS PAIS 2019_An Jornal Rodapé 29.7x10 cms.indd

1

25/06/2019

10:41

11

, maravilha 27 DE julhO DE 2019

MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Osteopatia

na pediatria

O desenvolvimento de cada sistema
corporal a partir da fecundação até a maturidade é gerenciado por inúmeros processos, tanto positivos, quanto negativos.
No recém-nascido, no bebê, na criança e assim até a maturidade o desenvolvimento de cada componente da homeostasia contribui para a formação do que
a osteopatia chama de modelos fisiológicos: interações somatoviscerais, influência postural ou biomecânica, sistema
neuro-imuno-endócrino, sistema cardiorrespiratório e modelo bioenergético (Carreiro, 2009). Desta forma, é tarefa
do fisioterapeuta osteopata o reconhecimento de como cada mecanismo/sistema influencia e é influenciado pelos
outros. E na criança isso se torna mais
complexo ainda. Pequenas alterações,
como aumento de densidade numa sutura que gera compressão ou uma sobreposição de dois ossos no crânio do recémnascido, quando não adequadamente
reconhecidos e tratados, poderão tornarse patologias de gravidade elevada e perda sistemática de qualidade de vida e das
funções orgânicas do corpo.
Desta forma, podemos questionar: o
que o osteopata trata na criança? A resposta inclui muitos tipos de disfunções,

tais como problemas de alimentação, dificuldades digestivas como a cólica que
prejudica o sono, faz o bebê chorar excessivamente. Ele se tornará extremamente irritado e terá seu desenvolvimento prejudicado por não atingir a fase
profunda do sono. À medida que a criança se desenvolve, os problemas digestivos tendem a ceder, mas as alterações no
sono podem permanecer por anos e chegar a alterar o comportamento da criança. Ela não consegue relaxar, está sempre em movimento (hiperatividade), tem
dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizagem, baixa imunidade
(que predispõem a infecções na orelha,
na garganta e nos pulmões), problemas
hormonais, cefaleia infantil (depois dos
sete anos, resultante de compressão do
momento de nascimento), entre outras
alterações.
A intervenção osteopática pode ajudar bebês jovens a recuperarem seu ritmo normal de desenvolvimento, devolvendo a integridade das relações entre
os diferentes sistemas (componentes) do
organismo, já que o osteopata analisa e
trata não apenas os sintomas, mas tem
por objetivo tratar qualquer alteração
estrutural do corpo como unidade. Para

cuidar de crianças e bebês, o osteopata
deve ter em mente que o que ocorre durante os 12 primeiros meses de vida não
tem paralelo no esquema de desenvolvimento humano. Desenvolvimento fetal e
embriologia, o processo do nascimento,
bem como a apresentação do bebê, as características que dão resiliência ao bebê
e permitem que ele ultrapasse cada etapa do desenvolvimento inicial e como a
criança percebe o mundo ao seu redor,
são áreas do conhecimento que devem
fazer parte do estudo para cuidar de uma
criança. Outro aspecto fundamental nesta empreitada de cuidar de bebês é a própria dinâmica da família: bebês e crianças conectados de forma íntima do ponto
de vista emocional, particularmente com
a mãe, condicionam, assim, algo que precisa ser levado em consideração (Moeckel e Mitha, 2008).
De maneira geral, as crianças respondem rapidamente ao tratamento osteopático, isso se deve ao fato que as disfunções não são antigas como as que o
adulto apresenta. Nunca é tarde para tratar uma disfunção, mesmo que a gênese
dela tenha ocorrido num trauma do parto, mas quanto mais precoce for a intervenção, melhor!

Fonte: www.sbosteopatia.com.br – Professor Jones Macgnan
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EM AGOSTO

Rede de Atendimento
ao Autista desenvolve
1ª edição de Painel TEA
Diana Heinz
Nos dias 16 e 17 de agosto Maravilha irá receber diversos profissionais que irão ministrar debates acerca de temas
que envolvem o indivíduo com
Transtorno do Espectro Autista (TEA). A programação é organizada pela Rede de Atendimento ao Autista de Maravilha
e no primeiro dia abordará “a
importância do conhecimento genético e molecular como
ferramentas para diagnóstico e desenvolvimento de tratamentos para autismo”. O evento no dia 16 será realizado no
Maravilhas Park Hotel, às 19h, e
o custo de entrada é de R$ 20.
O Painel segue no dia 17,
às 8h30, na Unoesc, com cinco profissionais para o debate.

Cada um abordará uma temática. A neuropediatra Kátia Seitz
falará sobre os “desafios e práticas na atenção integrada”. A cirurgiã-dentista Elissa Santin Costella abordará o “atendimento
odontológico em pacientes com
o Espectro Autista”. A psicopedagoga Andrea Rigotti Vendrusculo discutirá as “práticas e resultados embasados em Análise
do Comportamento Aplicada
(ABA)”. O PHD Roberto Herai,
que ministrará também o evento do primeiro dia, no dia 17 falará sobre os avanços da pesquisa científica na compreensão e
tratamento do Autismo. E o MD
PHD Rudimar Riesgo, que também participa no dia 16, falará sobre o tratamento baseado
em evidências. O custo do segundo dia do evento é de R$ 60.

MARAVILHA

Sicoob Credial contribui
para o crescimento de
empresa associada
Em julho a empresa Terraplan de Maravilha adquiriu equipamento através de financiamento com o Sicoob Credial. A
empresa associada iniciou suas
atividades com apenas uma máquina e atualmente conta com
seis equipamentos operando.
Cesar Frandoloso, proprietário da Terraplan, relata que
iniciou a empresa há 19 anos,
devido à demanda de máquinas nos serviços de terraplenagem. “No começo toda empresa
tem dificuldades e nós passamos por isto também. No entanto, desde o início das nossas atividades, contamos com a
parceria e apoio do Sicoob Credial e sempre que precisamos
fomos bem atendidos”, conta.
Frandoloso destaca as vantagens nas condições de finan-

ciamentos. “A cooperativa tem
sua parcela de contribuição no
crescimento da Terraplan, sempre com condições que encaixaram em nosso faturamento,
possibilitando o desenvolvimento da empresa”, relata.
Para o presidente do Sicoob
Credial, Hermes Barbieri, o fortalecimento dos laços com os associados por tantos anos justificam
o crescimento da cooperativa,
que vai completar 34 anos de atividades no próximo mês. “Somos
direcionados pela nossa missão, que é contribuir para o desenvolvimento econômico e financeiro de nossos associados,
por meio da cooperação financeira e de serviços. É gratificante acompanhar e participar do
crescimento constante de empresas como a Terraplan”, finaliza.
Divulgação

Terraplan iniciou as atividades há 19 anos

AVENTURA Viajante passou nesta semana por Maravilha e contou
como é a rotina na estrada

Ciclista viaja o Brasil na
companhia de dois cachorros
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
Na companhia de uma bicicleta e dois cachorros. É assim que Gilvaci Rodrigues, de 38
anos, vive há quatro anos uma
grande aventura pelo Brasil. Natural de Pernambuco, ele saiu de
sua terra natal há 18 anos com
destino a São Paulo. Na bagagem, apenas a esperança de uma
vida melhor. Os anos seguintes
foram difíceis, com dificuldade
para trabalhar como vendedor
na rua na capital paulista, Rodrigues passou por muitas necessidades financeiras.
Economizando o dinheiro que ganhava, Rodrigues comprou uma bicicleta e decidiu
viajar pelo Brasil. A aventura começou há quatro anos e desde então qualquer cidade é sua
casa. Neste período ele passou
por diversas cidades brasileiras,
especialmente na região Sul e
Centro-Oeste do país.
Em uma passagem por Ita-

Gilvaci Rodrigues viaja na companhia de dois cachorros

jaí, em Santa Catarina, há aproximadamente três anos, Rodrigues
encontrou Marlei, um cachorro
de rua que a partir de então passou a ser companheiro de viagem.
A Chiquinha, uma pinscher, também ingressou nessa aventura há
um ano e seis meses. Ela embarcou na bicicleta em Minas Gerais.
Para sobreviver, o ciclista e
os cachorros recebem doações
por onde passam. Os banhos geralmente são em cachoeiras ou
em postos de combustíveis. Uma
barraca acompanha o grupo
para acampamentos quando ne-

cessário. “Eu vivo na simplicidade. Eu ando 40 ou 50 quilômetros
por dia, mas não paro muito em cidade, eu gosto da estrada. Cada dia

estou num lugar diferente”,conta.
PASSAGEM POR MARAVILHA
Nesta semana os viajantes passaram por Maravilha. Rodrigues conta que já conhecia o
município e gosta de passar pela
região. Ele pernoitou na cidade
entre terça e quarta-feira e depois seguiu viagem em direção a
São Miguel do Oeste. Sobre o futuro, ele diz que a Deus pertence.
“Eu vivo o hoje, não me preocupo muito com o amanhã, deixo
as coisas acontecer naturalmente”, finaliza.

Marlei e Chiquinha fazem parte da aventura e adoram a estrada

CONHECIMENTO

Auriverde promove seminário em Cunha Porã
A Cooperativa Regional Auriverde realizou na última semana a 9ª edição do Seminário
Auriverde de Bovinocultura do Leite, em Cunha Porã.
Mais de 400 pessoas acompanharam a programação,
que contou com palestras, almoço e sorteio de brindes.
A primeira palestra foi ministrada por Andréia Dall Agnol, filha de agricultores, técnica em enfermagem atuando há
mais de 10 anos em Flor do Sertão, graduanda em enfermagem pela Unoesc e também
atuante na área de massoterapia, com o tema “Como a brucelose impactou minha vida”.
Em seguida foi a vez de
Marlene Kaiut ministrar a segunda palestra do dia e contar sua trajetória. Ela é ex-modelo e produtora rural, formada
em administração de empresas, eleita em 2014 a Mulher
de Negócios do Paraná na categoria rural e destaque na revista e programa Globo Rural em matéria sobre mulheres
empreendedoras bem-suce-

Fotos: Divulgação

didas. A palestra foi intitulada “Do salto 15 à bota de borracha - o leite mudou minha vida”.
Ao meio-dia foi servido almoço e em seguida o evento teve continuidade com a terceira palestra, apresentada pelo
geneticista Celso Alves Barbiero, intitulada “A ciência da genômica como ferramenta para
melhoramento genético”.
O evento, que superou as
expectativas, encerrou com sorteio de brindes. A inciativa é
uma oportunidade para ampliar os conhecimentos e in-

Presidente da Auriverde, Claudio Post, participou do evento

formações sobre a produção
de leite e manejo do rebanho. O presidente da Auriverde, Claudio Post, parabenizou

Mais de 400 pessoas acompanharam as palestras

a equipe de coordenação e profissionais da Auriverde pelo
evento e enalteceu a importante presença dos associados.
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NOITE DO HAMBÚRGUER
No último dia 13 foi promovida a Noite
do Hambúrguer, com a participação de
clientes e amigos. Conforme as proprietárias, a produção
do hambúrguer e do pão é feita de forma artesanal.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/ O Líder

COZINHA AUTORAL
Empresa atende de segunda a sábado, sem fechar ao meio-dia

Kukis é a nova opção no cenário
gastronômico de Maravilha
CAMILLA CONSTANTIN
Ariadine Mulinett e Ilma Knopf
decidiram colocar o sonho de ambas
em prática e investir em um empre-

endimento no ramo gastronômico. O
Kukis Cozinha Autoral, localizado na
Avenida Sete de Setembro, atua com
lanches, marmitas, pães, bolos, pratos feitos, cestas de café da manhã,
Divulgação

Proprietárias Ilma Knopf e Ariadine Mulinett

doces, salgados, salada no
pote e encomendas para festas, coquetéis e coffee breaks.
Ariadine é formada em
Gastronomia e Ilma já atuou
em pizzaria e restaurante.
Aliando teoria e prática, decidiram tirar as ideias do papel e oferecer uma nova opção para Maravilha e região,
com receitas caseiras que
remetem às melhores lembranças de refeições feitas
pelas avós.
A empresa atende de segunda a sábado, das 7h às
19h, sem fechar ao meiodia. “Queremos parabenizar
o município pelos 61 anos e
agradecer a todos que apoiaram nossa ideia. Venham conhecer o empreendimento e
experimentar nossas receitas, feitas com muito amor”,
destacam.
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MUDANÇA

Empresa situada no Centro de Maravilha aposta em
constante busca pelas maiores tendências do mercado

Ilumina Decorações está em novo endereço
CAMILLA CONSTANTIN
Para proporcionar melhor atendimento e comodidade aos clien-

tes, a Ilumina Decorações agora
atende na Rua Prefeito Albino Cerutti Cella, sala 1, próximo à Rodoviária de Maravilha.

As proprietárias, Simone Nair
Tonello e Rafaela Ferlin, afirmam
que a peça é ampla, aconchegante
e bem localizada. Sob nova direção

Camilla Constantin/O Líder

Proprietárias, Simone Nair Tonello e Rafaela Ferlin, e colaboradora Thaís Aires

CAMA, MESA E BANHO
Trabalha com linha
completa de cama,
mesa e banho, com
marcas tradicionais
e produtos que
oferecem conforto,
beleza e praticidade
para seu lar.

TECIDOS
Opções na loja e no
catálogo, com tecidos para
estofados e para a parede.
As proprietárias destacam
que decorar paredes com
tecido é econômico e de
fácil aplicação. A opção
é tendência e cai bem
em qualquer ambiente,
como em salas, quartos,
corredores e escritórios.

desde dezembro, a empresa atua
com marcas de renome, oferecendo
preços atrativos e acessíveis, além
de atendimento personalizado.
Divulgação

Loja fica localizada na Rua Prefeito Albino Cerutti Cella

CORTINAS E PERSIANAS
Atenta a novas tendências
do mercado, a equipe da
Ilumina Decorações atua com
comercialização de tecidos
e confecção de cortinas e
persianas sob medida, com
serviço de instalação. O
atendimento é personalizado
durante toda a experiência
de compra, com opção
de agendamento fora do
horário comercial. O cliente
conta com opções na loja e
também no catálogo, com
itens para todos os gostos.

LINHA BEBÊ
Oferece kit berço, mantinhas
e diversos produtos, em setor
especial. A loja possui opções
que agregam valor à decoração
e também são perfeitas para o
conforto dos bebês.

Vitri ne
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

Dicas de comportamento nas redes sociais
As redes sociais podem ser o seu maior aliado ou o seu pior inimigo na formação da sua imagem profissional. Tudo vai
depender de como você interage. Confira algumas dicas de etiqueta nas redes e utilize seu perfil pessoal a seu favor:

1) Só marque pessoas em suas fotos com
autorização prévia. Quer resolver algum assunto?
Utilize a mensagem privada. Evite comentários
desagradáveis em posts alheios. Não é educado
expor as pessoas e consequentemente se expor.
2) Não demonstre ingenuidade e
deslumbramento. Desconfie de alguma notícia
ou imagem muito extraordinária. Sempre
verifique a fonte e tenha critério ao compartilhar
conteúdos.
3) Postagens com informações irrelevantes do
seu dia a dia, em demasia, podem motivar seus
amigos a dar um clique no “deixar de seguir” o
seu perfil.
4) Assuntos polêmicos, como futebol, religião e

política, principalmente nos dias de hoje, geram
muitas discussões e prejudicam a sua imagem.
5) Posts com fotos inadequadas, com roupas
chamativas, bebidas alcoólicas na mão, poses da
moda ou “estilo ostentação” demonstram falta de
postura, diminuindo a sua credibilidade.
6) Adicionar pessoas que não tem nenhum
vínculo com você também é uma forma de
invadir a privacidade de alguém. Pior ainda se for
do ambiente profissional.

sem excessos e discrição, gera empatia.
9) Antes de postar, leia e releia, erros de
português pegam muito mal.
10) Compartilhar novas conquistas e ações
bacanas do trabalho são bem-vindas nas
redes sociais, desde que tenha autorização da
empresa contratante e que não exponham outros
profissionais.

7) Indiretas, diretas, reclamações públicas ou os
famosos “mimimis” são indício de imaturidade.

11) Boa parte do desgaste da sua exposição nas
redes sociais também é evitado com a divisão
de amizades por grupos e o filtro “restritos” para
quem não tem muita intimidade.

8) Postar fotos de paisagens, com sua família,
seus amigos, seu pet e momentos descontraídos,

12) E a mais valiosa de todas as dicas: use
sempre o bom senso.

Excelente fim de semana a todos!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Aquele
homem
Desejo
intenso

Arma de
gaviões,
águias e
falcões
"Vou (?)",
sucesso
do grupo
Skank

Ocultar;
esconder
Contrário;
oposto
Cavidade
(pl.)

Urbanismo
(abrev.)

Ato como
a falsificação de
dinheiro
Antigo
território
português
na Índia

Areia, em
inglês
Estado natal do padre
Cícero
(sigla)

A maior
autoridade na universidade

Prefixo de
"bicarbonato": duas vezes

Medida
que
equivale a
100 m2
(?) nova,
movimento musical
francês

Traje da
muçulmana

Atualmente;
presentemente

Italo
Calvino,
escritor
italiano

Condição
comum do
indivíduo
tímido
BANCO
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As possibilidades que existem para um pedaço de tecido são inúmeras. Pouca gente sabe,
mas a maioria dos estilistas iniciam suas criações através de um pequeno pedaço de tecido,
através do qual passam a planejar as roupas. Há
alguns dias tenho visto uma tendência que brinca com essa possibilidade. Vamos brincar de ser
estilista? Tudo que você vai precisar é de um cinto e um cachecol ou um lenço de tamanho maior.
A tendência consiste em pegar um lenço
grande – tanto em largura quanto em comprimento – jogá-lo sobre o corpo e prender com o
cinto na cintura. Pronto! Agora só depende da
sua criatividade! No final, esse truque pode fazer parecer que você está usando um casaco,
um vestido ou simplesmente o lenço de uma
forma mais estilosa. Você pode jogar por cima
de vestidos, saias, calças e pode também combinar dois lenços!
Confesso que estou apaixonada por essa tendência, já que ela também é perfeita para aqueles dias que precisamos colocar um casaco grosso combinado com cachecol de manhã, mas
quando chega a metade do dia a temperatura já
se elevou. O problema está resolvido, basta que
você tenha um cinto na sua bolsa, tire o casaco e
dê um toque de estilo ao seu lenço. Por fim, para
transformar essa dupla no protagonista do seu
look, inspire-se nas imagens que escolhi.

Título de
imperadores
romanos
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O truque do
lenço com o cinto

espaço gourmet
Agenda de eventos
Maravilha
27/7 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

Decisivo;
inevitável
Locais onde os correios não
efetuam
entrega
domiciliar
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por Susane Zanin

Fruto-símbolo da
situação trabalhosa
Brado de Parque
touradas florestal

Grupo de jogadores
que se colocam à
frente da baliza na
cobrança de faltas
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MODA & ESTILO

Está associada às redes hidrográficas do
Paraguai
e Paraná
A carruagem de
Cinderela
(Lit.)
Pequena
ária de ritmo simples, com
repetições
(Mús.)
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3/ars — goa. 4/sand. 5/césar. 8/cabaleta.
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TV Globo

Picolé de
Maracujá

28/7 Festa da melhor da idade – 10h – Salão Comunitário Bairro Progresso
– Show com Os Paralamas do Sucesso – 18h30 – Espaço Criança Sorriso

Ingredientes
1 lata de leite condensado (395 g)
1/2 xícara (chá) de polpa de maracujá aquecida
no micro-ondas e peneirada (+/- 2 maracujás)
75 gramas de cream cheese em temperatura ambiente (1/3 xícara de chá)
3 gemas
Chocolate granulado a gosto

3/8 Jantar Porco a Paraguaia – 20h – Linha Três Coqueiros
- Encontro de Corais – 15h30 – Centro Cultural 25 de Julho

Modo de preparo
Em uma tigela, coloque o leite condensado, a pol-

pa de maracujá, o cream cheese e as gemas e
misture com o batedor de arame por 2 minutos.
Distribua em formas de fundo falso (6 cm de diâmetro x 2,5 de altura) e leve ao forno preaquecido a 180°C por 20 minutos. Retire do forno, deixe amornar, desenforme, enfie o palito de picolé
na lateral e distribua em uma assadeira forrada com saco plástico. Leve ao freezer por no mínimo 3 horas. Retire do freezer 2 minutos antes
de servir, passe no chocolate granulado e sirva.
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Diego, neste seu aniversário eu lhe
ofereço todo meu carinho, com a
promessa de um amor infinito. Feliz
aniversário, meu bem! São os votos da
namorada, Gabriela.

A Unoesc realizou mais
uma festa típica de São
João na quarta-feira
(24), no campus de
Maravilha. O encontro
divertido contou
com desfile caipira
e avaliações dos
jurados convidados.
Após isso, houve
confraternização.

Inauguração da loja Mais Natural
A loja Mais Natural inaugurou no sábado (20) em
Maravilha, com sede na Avenida Prefeito Albino
Cerutti Cella, no centro da cidade. A loja oferece

aos clientes uma linha diversificada de produtos
naturais a granel com grãos, cereais, frutas, chips e
biscoitos, encapsulados, sem glúten, sem lactose,

integrais, orgânicos, diet e light, chás e temperos,
erva de chimarrão especial para desintoxicação do
organismo e mix para café da manhã.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

a bela e a fera
por Murilo Duarte

por LUCIANE MOZER

“A lenda do fio vermelho”
Há uma antiga lenda oriental que diz que as pessoas que estão
destinadas a se conhecerem têm um fio vermelho invisível amarrado
a seus dedos. Este cordão os une por toda a eternidade, independentemente do tempo e da distância.
Não importa que duas pessoas que estão predestinadas demorem a se conhecer, nem importa que hoje elas vivam cada uma em
um canto do mundo, o fio se estirará e se encolherá o quanto for necessário. Mas nunca, nunca, vai quebrar.
Há muito tempo, um imperador descobriu que em uma das províncias do seu reino vivia uma bruxa muito poderosa, que tinha a habilidade de ver o fio vermelho do destino e então ordenou que a trouxessem à sua presença.
Quando a bruxa chegou, o imperador ordenou que ela procurasse a outra extremidade do fio que ele levava atado ao dedo mindinho e
o levasse para o que seria sua esposa. E a bruxa começou a seguir e seguir o fio. Essa busca levou-os a um mercado, onde uma pobre camponesa com um bebê nos braços oferecia seus produtos. Quando chegou
a esta camponesa, parou frente a ela e convidou-a a se levantar.
Ela fez o jovem imperador vir e disse: “Aqui termina o seu fio”,
mas ao ouvir isso o imperador ficou irritado, acreditando que era um
escárnio da bruxa, empurrou a camponesa, que ainda carregava seu
bebezinho em seus braços, e esta caiu, fazendo com que o bebê ficasse com uma grande ferida na testa, ordenou aos guardas que detivessem a bruxa e cortassem a sua cabeça.
Muitos anos depois, chegou a época em que este imperador se casaria e sua corte recomendou que era melhor que ele se casasse com a filha
de um general muito poderoso. Ele aceitou e o dia do casamento chegou.
E no momento de ver pela primeira vez o rosto de sua esposa,
que entrou no templo com um lindo vestido e um véu que a cobria
completamente… “Quando ele levantou, viu que aquele lindo rosto
tinha uma cicatriz muito peculiar na testa”.
Vamos chamá-lo de destino, digamos que é um ideal romântico,
mas no amor a última palavra nunca está certa. Esta lenda é tão enraizada nas culturas orientais que existem milhões de pessoas que têm
fios vermelhos amarrados nas mãos.
Embora não haja dados que nos permitam saber se sua origem
é chinesa ou japonesa, podemos falar sobre o início desta lenda. Dizse que começou a tornar-se popular ao saber que a artéria anular liga
o dedo mindinho ao coração, que sempre foi entendido como o lugar do amor. No entanto, outras fontes falam do anular, que tem mais
sentido etimológico e uma tradição maior em nossa cultura.
A conexão que este fio estabelece liga amores profundos e eternos, aqueles com um destino comum que nos reflete que na vida há
momentos em que encontramos um antes e um depois.
O carinho que o nosso fio vermelho une não precisa ser o de
duas pessoas como casal, mas também pode acontecer com nossos
pais, nossos filhos ou nossos amigos. A verdade é que existem pessoas que parecem ter sido feitas para se unir.

Tricotilomania
Você sabe o que é?
Tricotilomania é um
transtorno psicológico, seu
principal sintoma é a mania
de arrancar/puxar os próprios cabelos ou pelos do
corpo. O início pode ocorrer
na infância ou adolescência e continuar ao longo da
vida. É um comportamento que provoca a dor física e
traz uma compensação secundária: desviar o foco da
dor emocional. É comum,
depois de arrancarem o cabelo, tocar os lábios com ele,
morder a raiz, enrolar o fio
nos dedos, gestos que lhes
prolonga a sensação de alívio e conforto. Estudos clínicos dizem que aproximadamente 40% dos pacientes
desenvolvem o hábito de
engolir os fios, como o estômago não tem a capacidade de digerir queratina,
eles se acumulam no sistema digestório, chegando ao
ponto de formar um bolo
compacto, com consequências graves para a saúde.
A principal causa da tricotilomania é a ansiedade acompanhada de nervosismo, tensão e depressão.
Para os ‘tricotilômanos’, essa
sensação de ansiedade, nervosismo ou tensão é aliviada quando um fio de cabelo
ou pelo é arrancado conscientemente ou inconscientemente, causando prazer e
de certa forma desviando o
foco de um mal-estar maior.
Tanto a tricotilomania, como

a ansiedade, são sintomas
de uma raiz mais profunda,
que deve ser compreendida
e trabalhada pelo paciente.
Depois do diagnóstico, o
tratamento é feito com sessões de terapia que envolve
profissionais de diferentes especialidades, dermatologistas, psicólogos, psiquiatras
e clínicos, que levarão o pa-

ciente a compreender as causas e o que está mantendo
esse comportamento. Então,
procure por ajuda caso você
tenha estes impulsos, pois o
caso tem solução. Mas para
iniciar o tratamento o primeiro passo é o paciente aceitar
que tem a tricotilomania e ir
atrás de ajuda, para o quadro
não se agravar ainda mais.

, maravilha 27 DE julhO DE 2019

Uma história de 61 anos não poderia ser diferente. São mais de seis
décadas e neste período Maravilha teve sua trajetória marcada por bons
momentos e também por episódios tristes para seu povo. O Jornal O
Líder preparou um caderno especial para lembrar algumas das tantas
histórias dessa gente guerreira. O desenvolvimento do município é mérito
de cada morador que Maravilha já teve. Parabéns a todos e boa leitura.
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ROTEIRO

Conheça as principais atrações
turísticas de Maravilha
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN

O

litoral de Santa Catarina oferece diversas opções que atraem turistas em qualquer época do
ano. Entretanto, o que muitos não sabem é que
o Oeste do Estado também conta com um vasto roteiro turístico, com passeios voltados para todas as idades.
São cascatas, cachoeiras, turismo rural, águas termais e,
ainda, ótimas opções gastronômicas e festas típicas, em
locais cercados por belas paisagens.
Maravilha faz parte do Vale das Águas, região composta por mais 26 cidades do Oeste catarinense que se
destacam pelas belezas naturais. O município, com população de mais de 25 mil habitantes, conta com paisagens e locais especiais para quem busca tranquilidade,
contato com a natureza e riqueza cultural.
Conforme o secretário de Indústria, Comércio e Turismo de Maravilha, Gelson Rosseto, uma das principais
ações que estão sendo realizadas é o ajardinamento das
praças, canteiros e rotatórias, com o intuito de melhorar
o aspecto visual da cidade em geral.
Ele acredita que as atividades turísticas devem ser
bem planejadas, dependendo das políticas públicas locais e também da participação da comunidade. Pensando nisso, no fim de maio foi reativado o Conselho Municipal de Turismo (Comtur), formado por empresários
e pessoas da sociedade organizada, para tratar sobre
questões pertinentes à área. “A atuação do Conselho é
muito importante e o objetivo é justamente reunir a sociedade e planejar. Esse é o primeiro passo para desenvolver ações eficazes”, afirma.
Na terça-feira (30) será promovido o 1º Fórum de
Turismo do Vale das Águas, no Pratas Thermas Resort &
Convention, em São Carlos, com palestras, debates e cases de ações que já vem sendo desenvolvidas em outras
regiões do Estado, com o objetivo de sensibilizar e mobilizar, tanto o setor público, quanto o privado, para o desenvolvimento e investimento no setor turístico. Rosseto
conta que irá acompanhar o evento, juntamente o diretor da pasta, Mozer de Oliveira, e membros do Comtur.
Ele adianta que para o mês de agosto está previsto
o início da construção do plano estratégico do turismo,
com apoio do Sebrae. Agora o foco está no planejamento, para futuramente poder colocar as ideias em prática
e potencializar o cenário do turismo local.
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POTENCIAIS
TURÍSTICOS

As atrações turísticas de Maravilha vêm se
desenvolvendo de forma notória nos últimos
anos, principalmente em razão de iniciativas
como o Natal Maravilha e o Show da Virada,
que atraem diversos visitantes. A Oktoberfest
e o Kerbfest também são tradicionais no

município, bem como a Feira Comercial e
Industrial de Maravilha (Fecimar), realizada
com o objetivo de promover, cultivar e difundir
as potencialidades do município e região.
Um dos pontos que se tornou referência
em Maravilha é o Espaço Criança Sorriso,

inaugurado em dezembro de 2015 e que
fica à disposição da comunidade, sediando
eventos de entidades, shows e diversas
apresentações. A rua coberta fica ao lado
da Praça Cidade das Crianças, outro local
que recebe muitos visitantes, assim como

MUSEU

CASCATAS

O Museu Padre Fernando conta com utensílios domésticos, documentos, mostras da fauna e flora locais, material de armaria, exemplares arqueológicos e diversos itens, além de promover exposições durante
o ano. A estrutura, localizada na Avenida Araucária, também possui valor histórico e cultural para o município. Nas segundas e quartas-feiras o
horário para visitação é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. Já nas terças,
quintas e sextas-feiras o espaço fica aberto das 9h30 às 11h30 e das 13h às
17h. Para os amantes de história e da cultura local, vale a pena conhecer.

Se você gosta de admirar belezas naturais e estar em contato com a natureza,
diversas quedas d’água estão presentes
em nossa área territorial e devem ser colocadas na lista de locais para conhecer.
As principais opções são a cascata do
Rio Iracema, situada na BR-282, perto do
trevo de acesso à cidade, e a Prainha do
Jundiá, situada a cerca de 10 quilômetros do Centro de Maravilha. O interior
do município possui belas paisagens e
atrativos para quem busca tranquilidade
e cenários encantadores.

as praças Padre José Bunse e Fioravante
Trevisan.
Além destes pontos, o Jornal O Líder
apresenta uma dica de roteiro para você
organizar um passeio e conhecer melhor o
município e seus principais atrativos.

Prainha do Jundiá é local ideal aos apreciadores da natureza

CASA DO ARTESANATO

Edificação construída na década de 1960 passou por restauração

CERVEJARIA
Para os apreciadores de cerveja artesanal a dica é incluir no roteiro uma visita à Buffalo Beer, localizada na
Rua Hercílio Luz, Bairro Progresso. A cervejaria conta
com atendimento ao cliente (chopes e cervejas), venda de suvenires e visitação na fábrica mediante agendamento. O local está passando por reformas e irá contar
com espaço amplo na recepção para atendimento a grupos, além de opção de alimentação.

No local você encontra a arte e a cultura do povo refletida em diversos produtos,
feitos por integrantes da Associação Maravilhense de Artesãos e Artistas Plásticos (Amarap). São itens reconhecidos pela qualidade
e beleza, feitos a partir de diversos materiais,
como madeira, tecido e crochê. A Casa do
Artesanato fica localizada na Rua Jorge Lacerda e atende de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 11h20 e das 13h30 às 18h e aos sábados das 7h30 às 11h30. Vale a pena conferir
e prestigiar o trabalho de profissionais maravilhenses, contando com ótimas opções de
lembranças e presentes.

Cascata localizada na Linha Belo Horizonte

Uma das opções para quem gosta de ecoturismo é a cascata do Rio Iracema
Visitação na fábrica é feita mediante agendamento

Estrutura conta com espaço agradável para receber os clientes
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ENCHENTE HISTÓRICA

O dia em que Maravilha parou
NELCIR DALL’AGNOL

N

a madrugada do dia 14 de julho
de 2015 Maravilha foi atingida
por forte chuva, que marcou a
história do município. Em poucas horas o
Rio Iracema e seus afluentes inundaram
locais nunca antes atingidos pela água.
Centenas de pessoas perderam tudo. Às
margens do Rio Iracema, muros foram
derrubados pela força da correnteza e

casas tiveram os móveis e eletrodomésticos arrastados.
Naquele ano a Feira Comercial e Industrial de Maravilha (Fecimar) acabou
sendo cancelada e a administração teve
que correr contra o tempo para tentar resolver o problema dos alagamentos. Este
é mais um fato que marca os 61 anos do
município de Maravilha.

estabelecimento dele, então tentou ir
até os outros dois, mas também não
conseguiu. “Eu consegui chegar pela
Avenida Anita Garibaldi, até onde hoje
é o atual Sicoob, e mais adiante não
consegui, mas assim mesmo dava
pra ver que neste momento a água
ainda não havia entrado na farmácia

e na loja de decoração”, relembra.
D’Agostini conta, impressionado, que em
pouco tempo a inundação aumentou
consideravelmente. “Era por volta das 6h,
eu tentei fazer o trajeto que fiz quando
era 5h e não consegui, e neste momento
os três estabelecimentos nossos
estavam embaixo d’água”, diz.

Fotos: Arquivo/O Líder

Centro de Maravilha ficou interditado

Anoitecer do dia anterior já adiantava como seria a madrugada

A ENCHENTE
Fim de tarde de segunda-feira, dia 13
de julho de 2015, a cidade de Maravilha
se movimentava para mais uma noite
aparentemente normal. As pessoas
saíam do trabalho. Os mais atentos
talvez já previssem o pior, mas não
imaginavam que seria tão triste a
madrugada que estava por vir. Em redes
sociais, algumas pessoas postavam
fotos de nuvens escuras com formatos
estranhos que cobriam o céu da cidade
de pouco mais de 24 mil habitantes, no
Oeste catarinense.
A chuva começou na madrugada e o
empresário Marcus D’Agostini relembra
como foi aquela noite e como tudo
ocorreu: “Eu cheguei em casa era por

volta da 1h e ainda não estava chovendo.
Mais ou menos uma hora depois, eu
já estava deitado quando começou a
chover, e cada vez mais forte”, conta
o empresário. D’Agostini teve duas
farmácias e uma loja de decoração
inundadas, com muito prejuízo.
A chuva continuou durante toda a
madrugada e ao amanhecer ainda
chovia forte em Maravilha. “Era por vota
de 5h quando saí de casa para ver como
estava a situação naquela farmácia que
nós tínhamos lá na Avenida Sul Brasil,
perto da Unidade Prisional Avançada
(UPA), mas quando cheguei em frente
da UPA já não consegui passar e percebi
que a farmácia estava totalmente
tomada pela água”, conta.
Depois de tentar chegar ao primeiro

Era por volta das 6h, eu tentei fazer o trajeto
que fiz quando era 5h e não consegui”
Marcus D’Agostini

Água tomou conta de ruas e avenidas da cidade
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Depois da chuva
Ao amanhecer daquele dia 14 de julho de
2015 a cidade estava inundada. A última medição oficial apontou 203 milímetros de chuva
em menos de quatro horas. Diversos bairros e
o interior sofreram com a inundação. Desde
cedo a mobilização começou com o auxílio do
Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental, Polícia Militar e Defesa Civil resgatando pessoas
em áreas inundadas próximas ao Rio Iracema.
Os primeiros levantamentos feitos no
início da tarde pela Defesa Civil, o Corpo de
Bombeiros e prefeitura davam conta que eram
mais de 320 residências atingidas na área urbana, três destruídas; mais de 100 estabelecimentos comerciais atingidos pela água; duas
escolas, duas indústrias e 20 repartições públicas atingidas e duas passarelas destruídas. O
abastecimento de água foi interrompido e as
aulas canceladas.
Durante a tarde novos levantamentos foram feitos pela equipe de planejamento e Defesa Civil apontando novos locais destruídos,
residências e estabelecimentos comerciais
que sofreram com a inundação, como as estradas e pontes danificadas. Uma ponte na Linha Consoladora foi levada pela correnteza.
Pelo menos 500 casas foram invadidas pela
água apenas na cidade, além dos estabelecimentos comerciais. O município decretou calamidade pública.

Fotos: Arquivo/O Líder

Após a tragédia

Prejuízo foi incomparável. Alguns empresários não mais se recuperaram

Dentro da farmácia não sobrou nada. Estabelecimento foi fechado depois da tragédia

Socorro
A prefeitura montou um centro de acolhimento no Centro de Educação de Jovens
e Adultos (Ceja), onde as famílias poderiam procurar auxílio. Uma equipe da Secretaria de Assistência Social ficou de plantão no local, junto com voluntários do LEO Clube.
Empresas colocaram as máquinas à disposição para fazer a retirada dos entulhos. Restos
de comida, remédios, roupas e móveis eram encontrados nas ruas após a água baixar.
Era possível ver geladeiras e sofás sendo carregados pela água no leito do Rio Iracema.

Após a tragédia, o então ministro
da Integração Nacional, Gilberto
Occhi, esteve na cidade para liberar
recursos e a solidariedade marcou
a população. D’Agostini disse à
reportagem que fez um empréstimo
a juro zero, uma forma que o
governo encontrou para auxiliar os
empresários.
Por parte da administração
pública, após o episódio, diversas
ações começaram a ser feitas,
mas sempre com pressão da
comunidade em ver algo acontecer
na tentativa de resolver o problema
dos alagamentos da cidade,
especialmente nas proximidades do
Rio Iracema. Depois de 2015
outros alagamentos foram
registrados, mas não com a mesma
intensidade. A administração
municipal, com o corpo técnico de
engenheiro, continuou trabalhando
no projeto para canalização do
rio. O tempo passou e a obra nada
de acontecer, a maior dificuldade
sempre foi a questão ambiental.
Em maio deste ano, finalmente, o
Instituto do Meio Ambiente (antiga
Fatma) emitiu a licença ambiental
para o início das obras.
O edital da licitação para a
realização do trabalho foi lançado
em março de 2018, o valor
estimado era de R$ 8.395.831,99.

Os recursos para a obra foram
garantidos pelo governo federal
por meio da Defesa Civil Nacional e
dos gabinetes do deputado federal
Celso Maldaner e do senador Dário
Berger. Obras de escavações para
alargamento e aprofundamento do
Rio Iracema, execução de muros
de contenção e revestimento
dos taludes compostos de solo
foram apontadas como soluções e
estão sendo executadas. O projeto
também prevê o alargamento a
reestruturação de pontes. O trecho
correspondente à primeira etapa
da obra é entre a BR-282 e as
proximidades da Rua Dr. José
Leal Filho.
A empresa vencedora da licitação
e que agora está executando a
obra foi a Gaia Rodovias. O valor
ficou abaixo do previsto e a Gaia vai
fazer a obra (primeiro trecho) pelo
valor licitado de R$ 6,9 milhões. A
assinatura do contrato foi em julho
de 2018.
De acordo com a administração,
o recurso para a segunda etapa
da obra já está sendo buscado
com as lideranças competentes.
Estima-se que sejam precisos
aproximadamente R$ 15,7
milhões para a próxima etapa.
A obra completa é prevista em
R$ 22,6 milhões.
Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Máquinas de empresas particulares ajudaram na limpeza das vias

27DEJULHO

ANIVERSÁRIO DO
MUNICÍPIO

Quatro anos depois do ocorrido, obras dadas como solução para alagamento saem do papel
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EM ASCENSÃO

Crescimento populacional e econômico
coloca Maravilha como destaque regional

CARINE ARENHARDT

A

Cidade das Crianças não para de crescer.
Considerado um polo regional, o município é classificado pelo IBGE como o segundo maior da microrregião e o 53º mais populoso do Estado. A estimativa populacional de

2018 aponta que Maravilha contabiliza mais de
25,4 mil habitantes.
Maravilha teve sua emancipação marcada desde o início pelo crescimento expressivo de sua população e também da economia local. No último ano,
o município ficou entre as cinco cidades da região
com os maiores crescimentos populacionais.

NÚMEROS DA SECRETARIA DE SAÚDE
Os cadastros da Secretaria Municipal de Saúde de Maravilha apontam para um número de
habitantes ainda maior do que o estimado pelo
IBGE. Conforme o relatório do sistema G-mus, o
município tem 8.615 mil famílias e um número
total de 29.123 mil pessoas cadastradas nas unidades de saúde. Deste total, 14.189 mil são do
sexo masculino e 14.934 do sexo feminino.
A secretaria reforça que em meio a estes cadastros também estão pacientes que não residem
no município, como turistas que necessitaram de
atendimento durante visita ou usuários de municípios vizinhos atendidos no Centro Especializado
de Odontologia (CEO) referência regional.

FAIXA ETÁRIA
Conhecida como Cidade das Crianças,
Maravilha faz jus ao título. São mais de 4.500
mil crianças com idade até 11 anos, conforme o cadastro da Secretaria Municipal de
Saúde. Os pequenos habitantes representam mais de 15% da população local. Um
número parecido fica com a terceira idade,

que tem 4.410 mil cadastros ativos nas unidades de saúde.
Jovens e adultos representam cerca de
70% da população local, conforme os cadastros da Secretaria de Saúde. São mais de 8.100
mil registros de pessoas com idade entre 12 e
29 anos, e 12.100 mil entre 30 e 59 anos.

NASCIMENTOS
O Hospital São José de Maravilha registrou em 2018 um total de 353 nascimentos com gestantes que residem no município, sendo 168 bebês do sexo feminino e 185 do sexo masculino.
Nestes primeiros seis meses de 2019 foram 158 nascimentos, dos quais 74 meninas e 84 meninos.

39ª MAIOR ECONOMIA
DO ESTADO
Assim com o índice populacional,
a economia de Maravilha
também se destaca. Em 2018 o
município teve um crescimento
de aproximadamente 12% no
movimento econômico. Com o
aumento, Maravilha contabilizou
uma movimentação econômica de
R$ 935.478.985,05 no ano 2018.
Com os números positivos,
Maravilha agora ocupa a 39ª
posição entre os maiores
movimentos econômicos do
Estado. Este é o melhor ranking
já conquistado pelo município em
nível estadual. Um comparativo
dos últimos 10 anos aponta um
crescimento de aproximadamente
250% na movimentação
econômica entre 2009 e 2018. Em
2009 o movimento econômico
de Maravilha somou R$
268.567.210,66.
A indústria fica com a maior fatia
desse movimento econômico.
Em 2018 o segmento teve
crescimento de 18,88%. Do
movimento econômico total,
a indústria foi responsável por
53,3%, movimentando mais de R$
498,5 milhões em 2018.
O comércio movimentou mais de
R$ 153,3 milhões em 2018, o que
representa mais de 16% do total.
O setor agropecuário responde
por aproximadamente 15,2% do
movimento econômico geral,
movimentando em 2018 mais de
R$ 142,2 milhões. A prestação
de serviços representa 15,1% e
somou um valor superior a R$
141,2 milhões no último ano.
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A HISTÓRIA

Museu Padre Fernando guarda
memórias e sentimentos
EDERSON ABI

O

Museu Padre Fernando de Maravilha
é um dos mais ricos em acervo histórico da região, por guardar objetos que
foram usados por famílias tradicionais e preservar a história do desenvolvimento de Maravilha.
Além disso, o acervo traz nomes de personagens que foram determinantes para a preservação cultural da cidade. Mais do que forma física,

desperta sentimentos de saudade e orgulho.
Entre as pessoas que se destacam na criação do museu estão Juca Ruivo, José Alberto
Barbosa, Francisco Gialdi, Antônio Conci e José
Ayres. O museu Padre Fernando foi inaugurado em 1970 e, mais tarde, instalado na casa da
Companhia Territorial Sul Brasil, sendo referência por conservar documentos e objetos históricos sobre o município. No entanto, a construção
foi em 1964.
Ederson Abi /O Líder

TOMBADO E REFORMADO
O Museu Municipal Padre Fernando foi reinaugurado no dia 15 de setembro de 2016 após
passar por ampla restauração. A obra, financiada
pelo Fundo para Reconstituição de Bens Lesados
(FRBL), precisou de cuidados especiais, por ser
uma estrutura tombada desde 2011. O tombamento significa o reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem. Assim, o
museu foi transformado em patrimônio oficial
público e instituindo um regime jurídico especial de propriedade, levando em conta a função
social e histórica.

O município solicitou a reforma, já que a estrutura estava se deteriorando. Assim, o Conselho Gestor do FRBL aprovou o financiamento do projeto solicitado pelo município. No total,
foram investidos R$ 256.246,45 na obra, sendo
R$ 132.845,70 disponibilizados pelo FRBL e R$
123.400,75 de contrapartida da prefeitura de Maravilha. Os recursos foram suficientes no conserto de pontos estruturais, mantendo a aparência
de origem e o relevante valor histórico da obra,
que também foi sede da Companhia Territorial
Sul Brasil.

Museu foi reformado, mas garantindo as características originais da construção

ESTRUTURA E ACERVO

Entre os objetos do acervo, destaca-se a ala dos animais que fazem e fizeram parte da região

QUEM FOI PADRE FERNANDO?
Fernando Nagel nasceu na Alemanha, na cidade de
Sellinghausen, em 26 de março de 1903, há 116 anos. Ele
entrou para a Congregação dos Missionários da Sagrada
Família em 1925 e chegou ao Brasil 10 anos depois.
No Rio Grande do Sul, Nagel recebeu a ordenação
sacerdotal e exerceu o trabalho até 1945. Nove anos
depois, foi transferido para Maravilha junto com um
grupo de jovens que coordenava.
Em Maravilha, o padre Nagel desenvolveu vários
trabalhos junto ao Seminário Nossa Senhora de Fátima.
O padre era um homem bom e bem visto pela população
local, sempre junto da comunidade e defendendo a
religiosidade.
Depois de uma vida dedicada ao bem, ele morreu em
1965, com 62 anos. A morte do padre foi uma notícia
triste, que abalou toda a comunidade.

Museu possui
expositor especial
para mostrar
vestuário e
itens do Padre
Fernando Nagel

O museu tem 139,8 m² e,
com a restauração, passou a ter
divisões específicas, como salas de administração, de exposi-

ções itinerantes e de animais, recepção, reserva técnica, banheiro
e copa.
Entre os milhares de itens
estão máquinas de costura, datilografia e insumos, projetores,
televisores, vitrolas, vestuários
religiosos, plantadeiras, diversas
moedas e cédulas antigas, animais taxidermizados, insetos e
borboletas, cobras, câmeras fotográficas e vários documentos
e itens da Companhia Territorial
Sul Brasil, como cofres, guias de
pagamentos, contratos de com-

pra e venda, impostos e escrituras públicas.

Cofres usados pela empresa Sul Brasil
estão na reserva técnica do museu

PATRIMÔNIO SEGURO
Atualmente o museu possui sistema de monitoramento por câmeras, que foram instaladas dentro e fora da estrutura, garantindo a vigilância do acervo 24 horas por dia. Além
disso, conta com alarme que dispara a qualquer invasão.
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CULTURA

JUCA RUIVO: A história que vem
antes do nome de rua, estádio e CTG

EDERSON ABI
O doutor José Leal Filho, mais conhecido
por Juca Ruivo, foi um peleador”, afirma
Nelson Silveira, patrão do CTG que leva o
nome do poeta, tradicionalista e figura influente na história de desenvolvimento de

municípios do Sul do Brasil. Em Maravilha,
os feitos foram tão importantes que garantiram a José Leal Filho o nome do estádio
do Clube Recreativo Maravilha (CRM), da
rua em frente ao campo de futebol, além
do CTG Juca Ruivo, que guarda viva a memória do “gaúcho das guerrilhas”.

José Leal Filho. Mais tarde, em 1968,
foi fundado o CTG Juca Ruivo, fazendo
nova homenagem ao tradicionalista.
Juca Ruivo ajudou a fomentar, ainda, com José Alberto Barbosa, Francisco Gialdi, Antônio Conci, o filho José
Ayres, entre outros, em 1970, a criação
do Museu Municipal Padre Fernando.

Após uma história vitoriosa, Juca
Ruivo morreu no dia 8 de maio de 1972,
em Porto Alegre, de infarto, aos 70 anos.

A TRIZTEZA,

por Juca Ruivo

Com monumento no CTG Juca Ruivo, imagem também foi estampada na capa da edição da obra “Tradição”

QUEM FOI JOSÉ LEAL FILHO?
Ele nasceu em Alegrete-RS em
1.902, há 117 anos, estudou em Porto
Alegre, onde conviveu com pessoas literárias da época. Ruivo, adotou em suas
produções poéticas o apelido de Juca
Ruivo, nome que marcou sua existência
pelos anos seguintes.
O jovem poeta, com aproximadamente 21 anos, apresentou-se de forma voluntária para lutar na Revolução,
quando iniciou sua jornada de guerrilhas e versos tradicionalistas.
De acordo com o patrão do CTG de
Maravilha, Nelson Silveira, o peleador
Juca Ruivo foi convidado para uma revolução em São Paulo, pelo exército do
Império. Após a vitória, permaneceu
em São Paulo, onde se formou em engenharia. Com a graduação, surgiu a denominação doutor José Leal Filho.
Em 1949 foi contratado pela Com-

Convenceram o crioulo,
de que nas noites serenas,
das coisas, a voz apenas
é que se ouve no plano,
nada havendo sobre-humano...
Morreu assim a poesia
que nas histórias havia
sobre as luzes siderais;
e hoje não brilham mais,
nas noites de calmaria.
-Trecho de um poema do livro escrito
por Juca Ruivo intitulado “Tradição”

panhia Territorial Sul Brasil de Porto
Alegre, quando começou a trabalhar na
colonização, demarcação e vendas de
terras no Sul brasileiro. Silveira lembra
que Juca Ruivo começou em Iraí-RS,
onde fundou o terceiro Centro de Tradições Gaúchas do Brasil, que é o CTG
Minuano. “Interessante é que junto ele
trouxe a cultura gaúcha, de suas essências, a raiz da cultura gaúcha”, afirma o
patrão.
Depois, Juca Ruivo foi a Palmitos-SC e chegou a Maravilha, onde fez
questão de participar de diversas ações
na comunidade em construção e sempre se orgulhou do lugar, que estava em
plena colonização quando visitou pela
primeira vez. Juca Ruivo sempre deixou
claro seu amor por Maravilha.
Em 1958 foi inaugurado o estádio
de futebol que leva seu nome: Doutor

O poeta faz a travessia de balsa entre Iraí e Palmitos
com esposa e a filha adotiva de três anos

Sônia Berenice

Com 60 anos, Juca Ruivo promove confraternização para
comemorar aniversário

Juca Ruivo durante colonização pela Companhia Sul Brasil
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PARTE DA HISTÓRIA

Associação Italiana comemora
27 anos em Maravilha
CARINE ARENHARDT

A cultura é parte importante
da história da Cidade das Crianças e envolve muitos voluntários
que lutam para preservar suas
raízes. Fundada no dia 25 de julho de 1992, a Associação Cultural Italiana de Maravilha (Acima) faz parte da história do
município há 27 anos. Conforme as anotações da primeira
ata, 42 fundadores se reuniram
naquele dia na Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete com o objetivo de
criar a associação.
Presente nessa reunião, Orfila Reinehr foi eleita a primeira
presidente. O nome Acima também já ficou definido no mesmo dia. A ideia inicial de criar
uma associação italiana havia
sido apresentada por Altair Reinehr, esposo de Orfila. Ele conta que em setembro de 1986 visitou a Itália e lá foi questionado
sobre a fundação de uma associação que representasse todos
os descendentes italianos que
residiam em Maravilha.
Quando chegou efetivamente o ano da fundação, alguns amigos se reuniram, entre
eles integrantes do grupo Terno

de Reis, e decidiram oficializar
a Acima. O estatuto foi elaborado por Altair Reinehr e aprovado
pelos associados. Não demorou
muito para que a Associação ganhasse representatividade, não
só no município, mas em toda a
região. Em 1996 foi inaugurada a
Cantina Italiana, sede própria da
Associação, construída em terreno doado pelo município.
Entre os fundadores também estava Elias Genezini, que
também já ocupou a cadeira de
presidente da Acima. Genezini
conta que era um dos integrantes do Terno de Reis. O grupo
atualmente é parte da Associa-

ção Italiana e continua realizando o trabalho de visitas para famílias após o Natal, entre os dias
26 de dezembro e 6 de janeiro.
Para Genezini, é um orgulho fazer parte da Acima e lutar pela preservação da cultura
de seus antepassados. Ele é parte do coral da Associação e tem
compromissos quase todos os
fins de semana com apresentações do grupo. O casal Altair e Orfila não faz mais parte
do quadro de associados, mas
nunca deixou de participar
de eventos da Acima e acompanhar o trabalho desenvolvido
no município.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Cantina Italiana, sede da Acima

Fundadores Altair e Orfila Reinehr e Elias Genezini, este ao lado da esposa, Terezinha

Foto Zanotto

ACIMA HOJE
Passados 27 anos de história, a Acima continua forte e tem
atualmente cerca de 160 associados. O atual presidente, eleito
neste mês, é Doraci Felisiak. Ele destaca que o objetivo da nova
gestão é fortalecer o número de associados e dar continuidade
ao trabalho desenvolvido pelas gestões anteriores.
A Acima mantém ativo o grupo de cantos italianos, que realiza ensaios semanais e diversas apresentações na região, e também o grupo Terno de Reis. O coral também é responsável por
uma apresentação mensal na missa da igreja matriz católica de
Maravilha. A Associação promove dois eventos festivos por ano,
em maio e setembro, recebendo grupos italianos de toda região.

Galeria dos presidentes

Doraci Felisiak é o atual presidente

Grupo de cantos italianos
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CULTURA ALEMÃ

Centro Cultural 25 de Julho
comemora 58 anos
Divulgação

Diana Heinz

I

niciado na década de 1950,
no Sul do Brasil, o Centro
Cultural 25 de Julho foi criado para ajudar alemães prejudicados pela 2ª Guerra Mundial.
O movimento teve o nome marcado pelo Dia do Colono e se
alastrou por centenas de cidades, criando uma nova sociedade que cultuasse as tradições e os
costumes dos imigrantes.
Maravilha recebeu a fundação em 1961 pelos pioneiros descendentes de alemães moradores do município. De reuniões,
estudos e ensaios coralistas nascia mais uma raiz do Centro Cultural 25 de Julho, que hoje brota
resultados. Por mais de uma década os integrantes realizavam os
encontros em locais diferenciados, até que em 1973 receberam
um terreno como doação. O local
que pertencia à Escola Particular
Machado de Assis, integrante das
comunidades Evangélica e Luterana, foi entregue com a extinção
da entidade.
Além do espaço, o Centro
maravilhense foi contemplado
com os antigos sócios da escola, engrandecendo o movimento. A nova sede foi inaugurada
em 1976 e desde então é a casa
de grupos contemplados pela
instituição, que é a promotora de
eventos como a Oktoberfest in
Maravilha.
O Centro Cultural 25 de Julho mantém o Coral Sempre Alegre, que realiza ensaios semanais e participa de festividades
fora do município, além de realizar anualmente o Encontro de
Corais. Outro integrante do centro é o Grupo de Danças Folclóricas Alemãs, o Volkstanzgruppe

COMEMORAÇÃO
A comemoração dos 58 anos ocorreu na quinta-feira (25). Esta
foi a segunda vez que o Clube promoveu o jantar de aniversário.
Com cardápio típico alemão e centenas de pessoas, a diretoria realizou o lançamento da 11ª edição da Oktoberfest in Maravilha, que
será realizada nos dias 18 e 19 de outubro. As 8 horas de música da
festa serão com a Super Banda Berlin e a Banda Cosmo Express.

Antiga sede inaugurada em 1976

Wunderbar, que agrega as categorias infantil, juvenil e adulto.
Os dançarinos promovem a Festa da Integração em Maravilha realizada no último mês. Os sócios
também desenvolveram grupos
esportivos de bolão e bocha que
disputam campeonatos femininos e masculinos pela região.
Esses são alguns dos trabalhos desenvolvidos há mais de
cinco décadas pela cultura alemã
de Maravilha. Atualmente o grupo conta com mais de 250 sócios.
Noemia e Mario Fülber fazem
parte do movimento há mais de
30 anos. Fülber é presidente do
25 de Julho há dois mandatos.
Para o casal, comemorar a data é

valorizar o trabalho. “Nós queremos festejar essa data. Promovemos bastantes coisas e estamos
felizes em completar mais um
ano. Que o movimento seja continuado em Maravilha para dar
sequência à tradição”, destacam.

Jantar alemão comemorou 58 anos de Clube

Ex-presidentes:
Oscar Köln
Ernani Apelt
Arno Gnadt
Norberto Böer
Reinoldo Fenner
Dário Carlos Staudt
Osvaldo Gräef
André Kreuz
Fabian Rogovski
João Schilke
Mario Fülber
Diana Heinz /O Líder

Evento recebeu centenas de pessoas

Presidente da instituição, Mario Fülber, e esposa, Noemia Fülber

Soberanas da 11ª edição da Oktoberfest in Maravilha
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ENQUETE

Como você acha que começou o
município de Maravilha?
Diana Heinz
Maravilha tornou-se município, junto com Cunha
Porã e diversos outros, por
meio da lei estadual nº 348, de
21/06/1958. A instalação oficial ocorreu no dia 27 de julho de 1958, data em que se
comemora o aniversário do
município. Os maravilhenses costumam contar que alguns caçadores vindos do Rio
Grande do Sul, ao chegarem
ao alto do morro, onde hoje
está localizado o antigo seminário, olharam a paisagem,
com a copada dos pinhais na
planície, e exclamaram: “Que
maravilha!”. Antes de o nome
ser oficializado, chamavam a
área de Cabeceira do Rio Iracema ou Mancha dos Pinhais.
Mas como será que as crianças
pensam que começou o município? O Jornal O Líder entrevistou cinco pequenos para
saber o que pensam.

Isabela Morin Feldmann,
6 anos
Davi dos Santos Bordignon,
8 anos

“

Tinha pouca gente aqui e depois vieram mais pessoas.
Elas vieram pra trabalhar com a madeira das árvores. E por causa da floresta que todo mundo dizia ‘que
maravilha’, aí a cidade ficou conhecida desse jeito. Aqui é a Cidade das Crianças porque o hino que eu sei cantar diz isso”

“

Eu sei que do Rio
Grande do Sul vinham
caçadores, os gaúchos. Eles vieram até
aqui e fizeram vilas e depois cidades. Maravilha se chama assim porque lá no morro da
Unopar um gaúcho subiu, viu os pinhais e gritou ‘que maravilha’. E Cidade das Crianças porque no 7 de setembro tem muita criança”

Láiza Amália Vaz Pinheiro,
9 anos

“

A cidade começou quando pequenos imigrantes subiram a pé até o morro da Unopar e gritaram ‘que maravilha’, depois disso tudo se formou. E
cada vez veio mais gente e por isso a cidade cresceu e surgiram muitas casas. Aqui é a Cidade das Crianças porque existem muitas aqui”

Lua Lopes Sehnem,
9 anos

“

Eu acho que começou com pequenos povos indígenas e
depois aumentou porque mais pessoas vieram. Sei que se chama Cidade das Crianças porque um dia em
um desfile de 7 de setembro haviam muitos alunos e aí chamaram assim. E Maravilha porque um dia um homem subiu no
alto de um morro e gritou ‘que maravilha’”

Arthur Rafael Boff Antônio,
7 anos

“

Eu acho que quando começou a cidade tinha pouca casa,
mas muitas árvores, bastante água e as ruas eram de pedras.
Vieram as crianças e seus pais aqui e juntos montaram a cidade. Ela se chama Maravilha porque é muito bonita e das crianças porque existem muitas nas escolas”
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NASCIDA EM MARAVILHA

A história de quem cresceu
junto com a cidade
Fotos: Divulgação

Diana Heinz

A

segunda filha de Gemma e Angelo Rigoni
foi uma das primeiras
a nascer em território maravilhense. Nilva Josefina Radin nasceu em 9 de setembro
de 1950, em casa, pois no local não havia médico, hospital,
nem mesmo parteira. Nilva
foi registrada em Cunha Porã,
porque Maravilha não contava com cartório para registro
civil. Ela e os quatro irmãos
trabalharam desde cedo na
agricultura. “A gente era bem
pobre mesmo. A terra nós tínhamos, mas o que plantar
faltava”, lembra.
A menina que trabalhou
desde cedo andava até a Linha
Barro Preto para estudar. Fez
até a quarta série e não deu sequência aos estudos. Na época, o trabalho era o sustento da
família e não poderia ser deixado de lado. Assim como Nilva, Maravilha também crescia. A cidade recebia visitantes,
novos moradores e muitos jovens. Um deles era Antoninho
Radin, um morador da cidade
gaúcha de Viadutos. Dois anos
mais novo que Nilva, o rapaz
mandava recados de amor
para ela. Sem conhecê-lo, resolveu dar uma chance e com
dois meses de namoro o casal
foi ao altar. Na época ela tinha
21 anos.
O casal teve cinco filhos.
Um por ano. Radin e Nilva tinham uma mecânica ao lado
de casa. O local foi da família
de Nilva e fica localizado onde
ela mora até hoje, no Bairro
Floresta. Em 1984 o vendaval

Ele me disse
que onde
comem cinco,
comem seis.
Aquilo me deu
um ânimo,
uma força tão
grande que lavei
as mãos sujas
da mecânica e
fomos buscar
o meu menino”
Nilva Josefina Radin
Nilva, seu marido Antoninho e seus seis filhos

que passou por Maravilha fez a
empresa e a residência dos Radin desabar. Um poste caiu sob
o Corcel da família.
A tragédia atingiu 21 comunidades, 127 famílias, deixou 1.720 casas danificadas,
152 residências destruídas, 980
pessoas desabrigadas, 21 prédios públicos danificados, 28
indústrias e comércios, oito
entidades religiosas e recreativas atingidas e causou a morte
de seis pessoas.
Poucos dias depois do
vendaval a cunhada de Nilva disse conhecer uma criança que passava fome. Ela questionou se ela não gostaria de
adotar. A resposta foi negativa. Pensou na situação financeira, nos filhos e disse. “Quem
fez que crie”. Radin conversou

com a esposa, pediu que revesse a situação. “Ele me disse que onde comem cinco, comem seis. Aquilo me deu um
ânimo, uma força tão grande
que lavei as mãos sujas da mecânica e fomos buscar o meu
menino”, lembra.
O casal desamassou o Corcel e foi com o carro até onde
a criança morava. Com pouco mais de um ano, o menino
passou a fazer parte da família Radin. “Ele estava desnutrido e diziam que ele tinha
tuberculose. Na verdade era
só fome. A gente até tentava
dar a quantidade certa de comida, mas cada um dos cinco
novos irmãos queria dar um
pouco e no fim era demais.
Entupíamos o coitadinho de
comida”, brinca.

Registro da primeira comunhão de Nilva

Casamento com Antoninho Radin, aos 21 anos
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APOSENTADORIA

Nilva e amigas da juventude

Família, durante o batizado de um afilhado

Casal trajado na festa de São João

A gente era bem pobre
mesmo. A terra nós tínhamos,
mas o que plantar faltava”
Nilva Josefina Radin

Vendaval derrubou oficina e residência e fez um poste cair sob o carro da família

REGISTROS
Nilva nasceu em 1950, época em que apenas era possível registrar uma criança em
outra cidade, já que o município não possuía cartório de registro civil. Em 1958, ano da
emancipação político-administrativa de Maravilha, foram registradas 187 crianças. No ano
passado, foram 406 registros. A Lei de Registros Públicos foi alterada em setembro de 2017,
possibilitando-se fazer o registro no local de nascimento ou no local do domicílio da mãe,
conforme dados preenchidos na Declaração de Nascido Vivo (DNV). Desse modo, se ocorrer
algum nascimento havendo diversidade de locais, residência materna ou local do parto, a
escolha pela naturalidade do bebê caberá à mãe.

Hoje Nilva tem 68 anos e sempre
morou em Maravilha. Nas suas mais de
seis décadas viu a cidade crescer. Fez e
ainda faz parte do crescimento do município. Ela tem 16 netos e uma bisneta. Sobre o que aprendeu da vida, diz ser
a pessoa mais feliz do mundo. Segundo
ela, tem tudo o que precisa, pois a vida
melhorou bastante. “Hoje tudo mudou.
O município tem mais recurso. Antes
não tinha nada mesmo, nem médico.
Hoje tem transporte escolar, merenda e
até remédios”, destaca.
Um dos filhos de Nilva deu continuidade ao negócio dos pais. Eles ainda são sócios da mecânica, mas não trabalham. Apesar do termo trabalho não
existir mais na rotina do casal, eles fazem muitas coisas. O programa preferido dela é visitar os amigos do interior do
município.
Nilva tem um lema, conhecido pela
família e amigos. “Duas coisas que preciso é comida e gasolina. Se uma das
duas faltar, que seja a comida, porque aí
pego o carro e vou comer na casa de alguém”, fala.
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CIRCUITO OESTE

Mais de 200 atletas participam da
Corrida de Rua em Maravilha
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

1º lugar: Adriana Barbosa Eichelberger, de São
Miguel do Oeste
2º lugar: Larissa Klein Land, de Saudades
3º lugar: Nathalia Nerling Aguiar, de Palmas/PR
4º lugar: Elinete Ferro Silva, de Xaxim
5º lugar: Silvana Meira, de Chapecó

M

aravilha sediou no
domingo (21) a 4ª
etapa do Circuito Oeste de Corrida de Rua. O
evento faz parte das festividades do aniversário de 61 anos
de Maravilha. A programação
começou com a disputa das
modalidades adultas, que percorreram a distância de cinco
quilômetros. O evento teve também as corridas da categoria infantil e caminhada paralímpica.
Conforme o professor de
atletismo de Maravilha, Douglas
Lago, foram 155 competidores
no adulto e mais de 60 crianças nas modalidades do in-

PREMIAÇÃO GERAL FEMININO

PREMIAÇÃO GERAL MASCULINO

1º lugar: Mauro Roberto Freitag, de Cunha Porã
2º lugar: Thiago Grassiolli, de Descanso
3º lugar: Vitor de Oliveira da Silva, de Palmas/PR
4º lugar: Paulo Lemes, de Xaxim
5º lugar: Gabriel Ritter, de São Miguel do Oeste

Corrida nas modalidades da categoria adulto

fantil, somando mais de 200 participantes no total. Lago considera
um bom número de competidores, sendo um dos maiores even-

tos dessa categoria já realizados
no município.
No infantil o trajeto variou de
200 a 500 metros, nas modalidades

6-8, 9-11 e 10-14. Foram premiados
os cinco primeiros no geral, com
troféus e as demais categorias receberam medalhas.

Entrega da Premiação no geral feminino

Premiados no geral masculino

Crianças também competiram na corrida de rua

Atletas que participaram da caminhada paralímpica

PREMIADOS DE MARAVILHA
NO ADULTO

Bruno Caye – 5º lugar masculino 15 a 19 anos
Eleandro Ortiz – 3º lugar masculino 25 a 29
anos
Charles Biazussi - 4º lugar masculino 40 a 44
anos
Fabio Folle - 5º lugar masculino 40 a 44 anos
Leonir Zardo – 3º lugar masculino 50 a 54 anos
Vilson Pinheiro - 5º lugar masculino 50 a 54
anos
Jose Baldoino Franca - 4º lugar masculino 55 a
61 anos
Aline Maiara Bersch – 1º lugar feminino 20 a
24 anos
Luana Gondorek - 5º lugar feminino 20 a 24
anos
Gisely Leni Rodrigues - 2º lugar feminino 25 a
29 anos
Francisca Nery - 3º lugar feminino 25 a 29 anos
Angeline Barbara Hoffmann - 5º lugar feminino
40 a 44 anos
Rosmili Weizenmann - 2º lugar feminino 45 a
49 anos
Marcia Giacomolli - 1º lugar feminino 50 a 54
anos
Magda Beatriz Giacomolli - 2º lugar feminino
50 a 54 anos
Cleusa Maria Arend - 4º lugar feminino 50 a 54
anos
Oneide Staudt - 2º lugar feminino 62 a 99 anos

33

, maravilha 27 DE julhO DE 2019

RELÍQUIAS

2º Encontro de Carros Antigos tem
mais de 200 veículos expostos
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
Uma paixão em comum
reuniu os amantes de carros antigos em Maravilha
no domingo (22). Este foi o
2º Encontro de Carros Antigos, organizado pelos grupos Clássicos de Porão e Old
Cars. Conforme os organizadores, mais de 200 veículos antigos foram expostos no
evento, realizado no Espaço
Criança Sorriso.
Em meio aos participantes estava Ercio Elói Heydt,
proprietário do Variant ano
1975 e do VW 1600 L, ano
1970. Ele conta que a paixão por carros antigos vem
de muitos anos e sua primeira aquisição foi a Variant, há
aproximadamente 10 anos.
Ele mesmo fez a restauração
do veículo, com peças originais. O único serviço contra-

ção dos carros antigos é um
hobby, uma forma agradável
de ocupar o tempo livre em
fins de semana e feriados. Ele
conta que veículos não são
utilizados no dia a dia, apenas em passeios esporádicos
e para participação em eventos de carros antigos.
A 2ª edição do Encontro

de Carros Antigos fez parte
das festividades do aniversário de 61 anos de Maravilha.
O evento teve início pela manhã e seguiu até o fim da tarde de domingo. Durante o dia
cerca de 1.500 pessoas passaram pelo Espaço Criança Sorriso, para conferir de perto os
veículos expostos.

Fazer carro antigo é
gostoso, mas precisa
fazer bem feito. Tem um
custo elevado também”
Ercio Elói Heydt

Ercio Heydt e a esposa, Arlete, ao lado da Variat e do VW 1600

tado foi a pintura.
Há três anos, Heydt também adquiriu o VW 1600 e da
mesma forma fez toda restauração do veículo. Ele também
já está planejando a restau-

ração de um Fusca que foi o
primeiro carro zero quilômetro adquirido pela família, em
1975. O veículo acabou sendo vendido, mas comprado
de volta por Heydt em 2018. O

Fusca será um presente para
o neto. “Fazer carro antigo
é gostoso, mas precisa fazer
bem feito. Tem um custo elevado também”, afirma.
Para Heydt, a restaura-

Público visitou o evento para conferir a exposição

Evento foi no Espaço Criança Sorriso

Mais de 200 veículos antigos foram expostos
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FESTA

Nelcir Dall’Agnol

J

ulho é especial para os
maravilhenses, pois é o
mês de aniversário de
Maravilha. E durante todo o
mês os munícipes puderam
acompanhar uma programação de eventos especiais.
Hoje (27) a programação

Mês de julho com diversos
eventos em Maravilha

está movimentada, com início às 15h tem a Parada 27 de
Julho, no Espaço Criança Sorriso, no mesmo horário tem
brinquedões, às 16h Espelho
Mágico, às 17h corte do bolo
de 61 metros e às 18h show
com a Orquestra de Teutônia.

Ponto Alto
Amanhã (28) o show com Os Paralamas
do Sucesso tem início às 18h30, no Espaço
Criança Sorriso, e é o evento mais esperado
e comentado na cidade. Os Paralamas do
Sucesso (também conhecida somente por
Paralamas) é uma banda de rock formada
no município fluminense de Seropédica,
em 1982. Seus integrantes desde então
são Herbert Vianna (guitarra e vocal), Bi
Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria).
No início a banda misturava rock com
reggae, posteriormente passou a agregar
instrumentos de sopro e ritmos latinos.

Show de Os Paralamas do Sucesso é aguardado com ansiedade

Programação da próxima semana
Na terça-feira (30) tem a inauguração
do Laboratório de Informática do Centro Educacional Mundo Infantil (Caic),

às 15h30, e no dia seguinte, às 19h, inauguração da quadra de esportes do Bairro
Progresso.

Hoje (27) Orquestra de Teutônia se apresenta no palco do Espaço Criança Sorriso

Eventos
Desde o dia 4, quando teve a abertura dos Jogos Escolares Pradesportivos (Parajesc), com atletas
paralímpicos de todo o Estado, o munícipio está em
festa. Em Maravilha foi realizada a etapa estadual e
classificatória para a etapa nacional. O evento foi
até o sábado (7), quando houve o encerramento. Mais de 300 atletas estiveram na Cidade das
Crianças. No dia 13 houve extensa programação
no Espaço Criança Sorriso, com Encontro de Talentos, Troca-Troca de Livros,
exposição de Artesanatos, assinatura de ordem
de serviço para construção de uma pista de skate,
entrega de uma Van para
a Saúde e por parte do deputado federal Celso Maldaner (MDB) o anúncio
de praticamente R$ 7 milhões para o município.
Mais uma vez o esporte esteve dentro da programação oficial com a realização de uma das etapas do
Circuito Oeste de Corrida
de Rua. Diversos corredores se fizeram presentes na
cidade. Na noite de quartafeira (24) teve a implantação do Plano Museológico.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Parajesc abriu o calendário de eventos do mês de aniversário

Van foi entregue
no Espaço
Criança Sorriso

Ordem de serviço foi assinada para a construção da pista de skate

Público pôde acompanhar diversas apresentações no Encontro de Talentos
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EVENTOS Festividades foram promovidas no último fim de semana

Bom Jesus do Oeste comemora
aniversário de 24 anos
No último dia 19 Bom Jesus do Oeste completou 24 anos
de emancipação político-administrativa e para comemorar a
data foram promovidas diversas festividades. A programa-

ção no feriado municipal contou com entrega da premiação
do concurso de desenho do
pórtico, elaborado pelos alunos
das redes municipal e estadual de ensino. O trabalho escolhi-

do foi o da aluna Genifer Schuster, que será o esboço para o
projeto arquitetônico do portal.
Na ocasião também foi feito ato de inauguração de quatro barracões na área industrial
Fotos: Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Ato inaugural contou com a presença de lideranças na área industrial

e da pavimentação com pedras
irregulares (calçamento) da Rua
Manoel Klauck e Avenida 29 de
Novembro, executadas com recursos próprios. Após, os alunos da Cultura e os professores
Rodrigo Dall Agnoll e Lara Fraga realizaram apresentações.

Já nos dias 19 e 20 de julho ocorreu a 1ª Feira da CDL,
com exposição de produtos
e serviços de diversos segmentos do comércio local.
Para encerrar as programações, foi promovido o tradicional baile do município,

com animação do Musical
San Francisco e Grupo Chama. A administração e a Comissão Central Organizadora
das festividades agradecem a
presença dos munícipes e visitantes e ressaltam a gratidão a todos colaboradores.

Público expressivo acompanhou a programação de aniversário

obituÁrio
RUTGER HAUER
O ator Rutger Hauer
morreu no dia 19 de
julho, aos 75 anos. Ele
atuou como Roy Batty, o
líder de uma gangue em Blade
Runner. Hauer tem dezenas de filmes em seu
currículo, entre eles Buffy, A Caça-Vampiros.
Ele também se destacava por seus trabalhos
como ativista social, sendo um dos
patrocinadores do Greenpeace e fundador
de uma organização sem fins lucrativos
dedicada à conscientização sobre o HIV/Aids
e ao suporte de pessoas portadoras do vírus.
MÁRIO LÚCIO VAZ
O ex-diretor da TV Globo
Mário Lúcio Vaz morreu
no dia 21 de julho, aos
86 anos. Nasceu em Belo
Horizonte e entrou para e
emissora em 1970. Vaz dirigiu programas
humorísticos como Chico City e Praça da
Alegria e foi diretor da Central Globo de
Produção.
JUAREZ SOARES
O jornalista esportivo e
comentarista Juarez
Soares morreu no
dia 23 de julho, aos 78
anos, vítima de câncer.
China, como era mais conhecido, passou
recentemente pela RedeTV! e também
trabalhou na Globo, SBT, Bandeirantes e
Record. Participou da cobertura da Copa
do Mundo da Alemanha e trabalhou ao
lado de locutores que marcaram época na
televisão.

BEJI CAID ESSEBSI
O presidente da Tunísia,
Beji Caid Essebsi, morreu
no dia 25 de julho, aos 92
anos. Ele era o presidente
em exercício mais velho
do mundo. Foi eleito em dezembro de
2014, nas primeiras eleições livres após
a revolução tunisiana desencadeada pela
Primavera Árabe.
HELLEN BECKER
FERNANDES
A moradora de São Miguel
do Oeste Hellen Becker
Fernandes morreu no dia
24 de julho, aos 6 anos, vítima
de câncer. Ela estava em tratamento desde
agosto de 2018, quando foi diagnosticada
com câncer rabdomiossarcoma, em nível 4.
Hellen fazia radioterapia e quimioterapia em
Florianópolis.
AGOSTINHO JOSÉ JUNG
O vereador de Pinhalzinho
Agostinho José Jung
morreu no dia 24 de julho,
aos 49 anos, vítima de
atropelamento. Ele era da
bancada do Partido da Social Democracia
Brasileira (PSDB) e estava no terceiro
mandato. Jung também era empresário.
ELTA PEREIRA FREITAS
Faleceu no dia 17 de julho, em sua
residência, aos 86 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja Evangélica Luterana de
Romelândia e sepultado no cemitério
municipal.

MERCEDES CECÍLIA 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 municipal.
DARCI PULGA
Faleceu no dia 20 de julho, aos 76 anos.
Seu corpo foi velado na capela mortuária
e sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.
ROSA LUIZA FATH
Faleceu no dia 20 de julho, no Hospital São
Lucas de Guaraciaba, aos 82 anos. Seu
corpo foi velado na Igreja da Linha Olímpio,
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da
comunidade.
ARY ROTH
Faleceu no dia 22 de julho, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos 59
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica

Nossa Senhora Aparecida do Bairro Morada
do Sol, em São Miguel do Oeste, e sepultado
no cemitério municipal.
DEONILDA PAVI
Faleceu no dia 24 de julho, no Hospital São
José de Maravilha, aos 92 anos. Seu corpo
foi velado na Capela Mortuária de Maravilha
e sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.
HILARIO COLLE
Faleceu no dia 24 de julho, no Hospital São
Lucas de Guaraciaba, aos 59 anos. Seu
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha
Indiozinho e sepultado no cemitério da
comunidade.
ARMANDO LANG BRANDT
Faleceu no dia 25 de julho, em sua residência,
aos 61 anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Evangélica da Cabeceira do Iraceminha e
sepultado no cemitério da comunidade.
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cotidiano
POLÍCIA

TRÂNSITO
TRÂNSITO E VOCÊ

por Alyson Henrique Becker

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

Excesso de
velocidade
Muitas pessoas nos perguntam qual a velocidade que
deve ser obedecida para ser flagrado pelo radar nas operações de trânsito que objetivam combater o excesso de velocidade.
Minha resposta é sempre a mesma: o motorista precisa estar atento à velocidade estabelecida para cada trecho
da rodovia.
Estudos apontam que um dos principais motivadores
dos acidentes de trânsito, principalmente acidentes com
vítimas, é o excesso de velocidade. Cada via será sinalizada com a velocidade julgada apropriada para seus trechos,
levando-se para isso em consideração suas características
técnicas.
O princípio básico que orienta a política no critério de
fixação dos limites de velocidade está em que a velocidade
deve ser adequada para o local. As tecnologias embarcadas
em um veículo evidentemente proporcionaram maior segurança no trânsito. Acelerar e parar um veículo tem se tornado mais fácil e seguro. Mas há outros fatores que precisam
ser avaliados, como por exemplo, se pessoas transitam naquele local, se eventualmente há animais na pista, se máquinas agrícolas circulam por ali, enfim, uma série de situações que podem trazer riscos em potencial ao trânsito.
Caso o condutor não respeitar os limites de velocidade
acabará incorrendo em infração de trânsito, nos seguintes
patamares:
I - quando a velocidade for superior à máxima em até
20% (vinte por cento): Infração de natureza média e penalidade de multa no valor de R$ 130,16;
II - quando a velocidade for superior à máxima em mais
de 20% (vinte por cento) até 50% (cinquenta por cento): Infração de natureza grave e penalidade de multa no valor de
R$ 195,23;
III - quando a velocidade for superior à máxima em mais
de 50% (cinquenta por cento): Infração de natureza gravíssima e penalidade de multa no valor de R$ 880,41 e suspensão imediata do direito de dirigir e apreensão do documento de habilitação.
Por isso é que reforçamos a dica: respeite o limite de velocidade previsto para cada trecho da rodovia.
Desejo a todos uma ótima semana!

Vereador de Pinhalzinho Celular é furtado
morre em acidente no RS dentro de residência
O vereador Agostinho José Jung (PSDB), de 49 anos,
morreu atropelado por uma carreta na ERS-234, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. O acidente aconteceu
por volta das 12h de quarta-feira (24). O vereador estava a caminho de Passo Fundo, junto com a esposa, onde tinha uma consulta marcada. Ele conduzia uma caminhonete Amarok, de Pinhalzinho. Ao desembarcar do veículo,
o homem foi atingido pela carreta, de São Marcos-RS.

A Polícia Militar de Maravilha atendeu uma ocorrência de furto no domingo (21), na Rua Palmitos. A vítima relatou à guarnição que durante a noite entraram
em sua casa e furtaram um celular, juntamente com pequena quantia em dinheiro. O suspeito não foi localizado e a Polícia Civil vai investigar o caso. O celular é da marca Multilaser MS55 e qualquer pista também pode ser
encaminhada para a Polícia Militar pelo número 190.

SUSTO Três pessoas estavam no carro e não ficaram feridas no acidente

Motorista capota veículo ao
tentar entrar na garagem
Um acidente foi registrado
por volta de 11h30 de quarta-feira (24) na Avenida Araucária, no

Centro de Maravilha. Foi o capotamento de um veículo Corsa, placas do município. Corpo de Bom-

beiros e Samu foram acionados.
A motorista tentou entrar
na garagem que tem forte decli-

ve, perdeu o controle e capotou.
Além da motorista, duas pessoas
estavam no veículo.
Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Veículo ficou virado na rua após acidente

BOMBEIROS

Jovem sofre choque elétrico e tem
35% do corpo queimado
O Corpo de Bombeiros de Cunha
Porã foi acionado para atendimento na
Linha Progresso, interior do município,
na tarde de terça-feira (23), após um homem ser vítima de choque elétrico.
O jovem de 19 anos trabalhava agachado no telhado de uma construção e ao
se levantar encostou a cabeça num cabo de
alta tensão da rede elétrica e perdeu os sentidos, sendo amparado pelos colegas sobre o telhado até a chegada da guarnição.

Com auxílio de um guindaste que estava na obra, a vítima foi retirada com
nível de consciência rebaixado, agitado, taquicardíaco, dispneico, pele quente, seca, avermelhada e manchada.
O jovem tinha um ferimento grave na cabeça, com edema e queimaduras de primeiro e segundo grau em diversas partes do corpo e de terceiro
grau nos pés, tendo aproximadamente 35% da superfície corporal queimada.

Corpo de Bombeiros

Homem foi socorrido pelos bombeiros com uso de guindaste que
estava nas proximidades
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esporte
DECISÃO Agora o CRM pode perder por 1 x 0 ou empatar para levar o título

CRM abre vantagem na final da Taça
Schroeder Esquadrias
Começou no domingo (21)
a final da Taça Schroeder Esquadrias – fase Oeste do Estadual de
Futebol não Profissional, quando
em Maravilha o Clube Recreativo
Maravilha (CRM) recebeu a equipe do Cometa.
O confronto iniciou movimentado. Logo no início da partida, com três minutos, o CRM
abriu o placar. Aproveitando-se
de um escanteio, o zagueiro Dhonatan (Djoninho) subiu mais alto

que a defesa e fez o primeiro gol.
As equipes começaram a trocar
ataques, tendo chances dos dois
lados, mas quem aproveitou um
dos contra-ataques foi a equipe da casa, com Thiago Maringá, que recebeu a bola na entrada
da área e fez o segundo gol aos 37
minutos da etapa inicial, levando
a torcida à loucura.
Na volta para o segundo tempo, o Cometa realizou três alterações, modificando a sua equipe e

partindo em busca de um placar
mais favorável, porém o CRM se
manteve firme em campo e não
permitiu muitas oportunidades
da equipe visitante, terminando a
partida em 2 x 0.
No próximo domingo (28)
acontece a grande decisão em
Itapiranga. Com a vitória, o CRM
entra em campo mais tranquilo, podendo empatar ou até perder de 1 x 0 para levar o título, enquanto o Cometa precisa vencer

por 2 x 0 para chegar às penalidades, ou ainda marcar três gols
para garantir o título.
Torcida
A diretoria do CRM fez o apelo e a torcida compareceu ao estádio. Na tarde todos queriam
assistir de perto a partida de
ida da final da Taça Schroeder
Esquadrias. O Estádio Doutor José Leal Filho ficou lotado.
A arquibancada ficou lotada,

muitos torcedores ocuparam o
espaço junto ao alambrado durante toda a extensão do campo.
Para evitar confusão a torcida do Cometa foi colocada em um espaço improvisado
no lado oposto do campo, onde
não tem acesso aos torcedores
do CRM. Não é usado o mesmo
portão para o acesso das duas
torcidas. Naquele local os torcedores de Itapiranga receberam
toda a assistência necessária.

Cobertura da Imprensa
Na grande final teve a presença de pelo menos 10 veículos de comunicação de
todos os setores. Foram emissoras de rádio, jornais, sites
especializados em esporte e
TVs on-line gerando a imagem do jogo para milhares de
pessoas e torcedores do CRM
e Cometa, por meio do Facebook e YouTube, para diversos países.
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CRM pode até perder pela diferença de um gol que leva o título

Cometa tenta reverter situação desfavorável diante da sua torcida

BOM JOGO

INCENTIVO

Maravilha goleia pela
Taça D’Lamb de Futsal

Escola de Santa Terezinha do Progresso
desenvolve projeto de futsal
Desde o início deste
ano foi implantado no Núcleo Escolar Mundo Novo,
de Santa Terezinha do Progresso, o projeto Futsal na
Escola. De acordo com o
professor Paulo Ferreira, o
projeto visa melhorar notas
e comportamento por meio
do futsal. O projeto é uma
iniciativa de Ferreira, com
apoio da direção e demais
professores. “Tem mostra-

do grande evolução nas
crianças, como forma de recompensa os alunos da escola e da comunidade do
Mundo Novo foram inscritos na Copa Integração de
Futsal de Base e na primeira rodada foi contra o município de Romelândia”.
Na categoria sub-9 masculino placar de 2 x 2; já pelo
sub-11 e sub-13 masculino
vitória de Romelândia por 4

x 0 e 5 x 3, respectivamente;
no sub-11 feminino vitória
das meninas de Santa Terezinha do Progresso, por 3 x 0.
“O destaque ficou por conta
do grande público no ginásio da comunidade do Mundo Novo”, finaliza Ferreira.
O próximo desafio das
equipes pela competição
será em São Miguel da Boa
Vista, contra os times da
casa, no início de agosto.

Divulgação

A noite do último dia 19 foi
de alegria para a equipe e torcedores da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer/Acema de
Maravilha. Em belíssima apre-

sentação, no Ginásio Municipal
Gelso Tadeu Mello Lara, os maravilhenses aplicaram goleada de 7
x 2 na equipe de Caibi. A partida
foi pela Taça D’Lamb de Futsal.
Divulgação

Para o professor responsável, iniciativa já tem mostrado
resultados

Equipe de Maravilha estreou na competição com vitória
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esporte
GRADUAÇÃO Evento foi em Pinhalzinho e contou com dois
integrantes da WS Team
Oneide Behling
COMO FICA?
O regulamento não prevê gol qualificado como critério de desempate. Com o 2 a 0 adverso, o Cometa precisa ganhar por três gols de diferença, no Estádio da Montanha, para ser campeão. O CRM pode perder por até
um gol ou empatar para levantar a taça. Caso o Cometa repita o placar, a decisão vai para os pênaltis. Maravilha deu um importante passo em busca do bicampeonato. Em casa, o time contou com o apoio da apaixonada
torcida e triunfou.

CRM 2 X 0 COMETA
A estratégia do técnico do Cometa de explorar os
contragolpes não deu certo. Com o gol logo aos 3 minutos, o CRM teve tranquilidade para jogar. Cometa
não teve força ofensiva e ameaçou em chutes de fora
da área, basicamente. Exceção o chute de Adalmir, que
acertou o poste. Teve no goleiro Della o grande destaque. Ele fez três boas defesas.

CRM CONCENTRADO
Gol logo cedo foi importante e afetou todo funcionamento de jogo e o comportamento dos jogadores adversários. Foi aí que o CRM condicionou o duelo ao controle da partida, escolhendo o que fazer e como fazer.
Bastante tranquilidade, tocando bola e se tivesse acelerado talvez saíssem mais gols. Um jogo como CRM x Cometa sempre é diferente.

O MELHOR
Zagueiro Djonathan teve grande atuação, não há
como negar. O gol marcado de cabeça e a segurança lá
atrás foram decisivos para ser escolhido pela equipe da
Líder FM como o melhor em campo. Nos minutos finais
Djonathan acabou se lesionando. Empurrado covardemente pelas costas, chocou-se contra a rede. O autor
da agressão foi o goleiro Della. Menção honrosa também para Thiago Maringá, autor do segundo gol, mostrou bom futebol. Participativo, ele procurava dar velocidade e tornar o jogo mais dinâmico.

Equipe de jiu-jítsu de Maravilha
participa de seminário
Divulgação

No sábado (20) a equipe WS
Team de Jiu-jítsu de Maravilha
participou de seminário na cidade de Pinhalzinho. O evento
contou com a presença do mestre da equipe, Wesley Santos,
faixa preta, 3º grau, e do professor Luciano Ricardo Petry, faixa
preta. Na ocasião ocorreu também a graduação dos integrantes da equipe maravilhense e a
introdução do novo método de
graduação da equipe.
A WS Team tem a matriz em
Itajaí e filiais em Pinhalzinho e
Maravilha. “A equipe se destaca
na região pelo crescimento que
teve em apenas três anos. Em
Maravilha os treinos ocorrem na
Academia Espaço Fitness, nas

WS Team tem a matriz em Itajaí e filiais em Pinhalzinho e Maravilha

segundas, quartas e sextas”, comentam os integrantes da equipe. Eles finalizam ressaltando

como os interessados podem
entrar em contato: “Para mais
informações a equipe conta com

perfis nas redes sociais ou pelos
fones 98816 8382 / 99802 9507”,
ressaltam.

CAMPEONATO

São Miguel da Boa Vista conhece os melhores da bocha
No sábado (20) o Departamento de Esportes de São
Miguel da Boa Vista realizou
a final do Campeonato Municipal de Bocha Rolada. A rodada foi na Associação dos
Funcionários Públicos Municipais, onde novamente a equipe da Associação A
venceu pelo placar de 2 x 1
a equipe do Bar e Bolão do

Glinke B e sagrou-se a equipe campeã da competição.
Em terceiro lugar ficou com
a equipe do Sucatão/Glinke
B que novamente venceu por
wo a equipe Bochas Cruzeiro. A classificação ficou assim
definida: 1º lugar: Associação
dos Funcionários Públicos A;
2º lugar, Bar e Bolão do Glinke
B; 3º lugar Sucatão/Glinke B.

Fotos: Divulgação

Associação dos Funcionários Públicos A ficou com o primeiro lugar

BAIXAS
Insatisfeito com a arbitragem da partida, técnico
Rudi reclamou tanto com o árbitro que acabou expulso, quando a partida já tinha sido encerrada. Capelli deverá ficar à beira do gramado em Itapiranga. CRM tem
mais um desfalque certo para a partida de volta da final. Perdeu um dos seus principais jogadores. Isso porque o volante Alemão recebeu o terceiro cartão amarelo e terá que cumprir suspensão automática no próximo
duelo. Maicon Farias poderá ocupar a vaga. César, outro
jogador de marcação, saiu lesionado e preocupa. Também pode ocorrer uma mudança de esquema jogar com
três zagueiros, entrando Gustavo.

AMEAÇAS
Capelli levou muito a sério as palavras ditas pelo goleiro adversário em “conversa no pé do ouvido”. As ameaças feitas são realmente repugnantes, inaceitáveis e
condenáveis. Obviamente que a direção do Cometa precisará providenciar as medidas necessárias para segurança da delegação do Clube Recreativo Maravilha. Clima será quente em Itapiranga.

Segundo lugar foi para Bar e Bolão do Glinke B

Terceiro lugar é do Sucatão/Glinke B

COMEÇOU

Inicia campeonato de futebol em Flor do Sertão
Divulgação

No domingo (21) iniciou o 4º Campeonato Municipal de Futebol de Campo,
categoria livre masculino,
com jogos no campo do Penharol. Os resultados foram:
Internacional 6 x 0 América; Cruzeiro/Sertão Alimentos 2 x 1 Sarandi/Penharol
A; Facc 9 x 0 Sarandi/Penharol B. A próxima rodada

será amanhã (28), no Campo do Esporte Clube Penharol, com os seguintes confrontos: às 8h30, Posto FC
x Cruzeiro/Sertão Alimentos, na sequência jogam Internacional x Facc. Na parte
da tarde, às 15h, jogam Sarandi/Penharol A x Sarandi/Penharol B. Folga na rodada a equipe do América.

Segunda rodada é amanhã (28), no campo do Penharol
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HABILITAÇÃO Competição começa no dia 15 de setembro,
quando o Guarani estreia fora e o CRM em casa

Móveis Léo

Maravilha se apresenta
bem em Iraceminha

Times de Maravilha participam
do Regional de Futebol
O Campeonato Regional
de Futebol não Profissional,
organizado pela Liga Chapecoense de Futebol, está com
data prevista para iniciar no
dia 15 de setembro. De Maravilha, haverá a participação do
Guarani e do Clube Recreativo
Maravilha (CRM), que estão na
mesma chave. De acordo com
o presidente do CRM, Lorivan
Weber, a competição é válida
para habilitar as equipes para
disputar a fase Oeste do Estadual de 2020.
Os jogos vão ser realizados nos domingo à tarde, com
a possibilidade de haver jogos
durante a semana, à noite, nos

Divulgação

Na tarde do último dia 19, pela Copa Móveis Léo, as equipes sub9, sub-11 e sub-13 de futsal masculino da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEJL) Acema de Maravilha jogaram em Iraceminha. As três categorias conquistaram vitórias. Na sub-9 o placar foi
por 3 x 0; na sub-11, 6 x 2 para Maravilha; e na sub-13, placar de 8 x 0.

Maravilha

Torcedores acompanham
o Inter no Uruguai
Representantes das equipes participantes compareceram para reunião

sábados à tarde ou à noite ou
nos domingos de manhã.
A competição vai ter duas
chaves, na chave A está prevista
a participação da SER Ajap, São
Lourenço, F.C. União Águias de
Chapecó, Ipiranga de Águas
Frias, SER Rodeio Bonito e E.C.

Santa Barbara. Chave B Palmitos, Metropol, Ginastica, CRM,
E.C. Guarani e E.C. Juventude/
CME Caibi.
A primeira fase será todos
contra todos com jogos únicos.
Na fase mata-mata os jogos
também serão simples, ape-

nas de ida. Dentro da chave B
a primeira rodada vai ser entre
Guarani x Palmitos, CRM x Ginástica e Caibi x Metropol. Na
chave A, Águas Frias x Rodeio
Bonito, Ajap x Santa Bárbara e
São Lourenço x União Águias
de Chapecó.

Colorados de Maravilha
marcaram presença em jogo
da Libertadores da América
no Uruguai. O amor pelo Internacional não tem distância, nem limites, para esta turma de Maravilha, que foi até
Montevideo assistir a vitória
do Colorado diante da equipe Uruguaia do Nacional.

A partida foi na quarta-feira (24), válida pelas oitavas de
final da Libertadores da América de 2019. Os maravilhenses
foram de ônibus. Estiveram na
capital do Uruguai os amigos
Guilherme Schwertz, Eduardo Luís Kuhn, Cidenir da Rosa,
Filipe Scherer da Rosa, Gabriel Simon e Mateus Minski.
Divulgação

RESULTADO

Atleta de Maravilha conquista prata nos Jasc
Divulgação

O atleta Vinícius Ludke
da Secretaria de Esportes Juventude e Lazer SEJL/Asespp Maravilha conquistou
na sexta-feira (29) a medalha de prata nos 200 metros
rasos dos Jogos Abertos de
Santa Catarina, em Rio do
Sul. “Ludke foi muito bem e
conquistou essa inédita me-

dalha para o atletismo maravilhese”, comemora o professor e técnico Douglas Lago.
O atleta também foi
4°colocado nos 100 metros rasos nesta mesma
competição. Ainda conforme Lago o Ludke vem evoluindo bem. “Isso é resultado da dedicação que ele

tem com a modalidade”,
conta. Lago ainda ressalta que o atleta já foi campeão estadual dos Jogos
Escolares de Santa Catarina (Jesc), de 15 a 17 anos.
Rio do Sul foi sede da fase
estadual da competição.

Inter ganhou e encaminhou bem a classificação para a próxima fase

FAMÍLIA

Conquista foi em Rio do Sul
na sexta-feira (26)

Cunha Porã

Sábado tem jogos da 7ª rodada do Municipal de Suíço
Após um fim de semana de
folga em razão das comemorações dos 61 anos de Cunha Porã,
as equipes retornam em campo hoje (27) para realização da 7ª
rodada do Campeonato Municipal de Futebol Suíço, promovido pela Comissão Municipal de

Esportes (CME) de Cunha Porã.
Os jogos serão no campo
do Esporte Clube Cunha Porã,
a partir das 13h30. No campo 1
vai ter, na categoria máster, Itapé x Santo Antônio/Panificadora Gula/Nova Casa; na principal, Salete x CFC Cunha Porã;

na veteranos, Espaço Bem Viver/Sicoob x Maxxima Uniformes; e no feminino, Casa Boa
Troca x Cooperativa Auriverde/Fertin/CRH Automóveis.
Já no campo dois tem,
pela categoria máster, Espaço
Bem Viver/Sicoob x E.C. Gló-

ria; na principal, Cunha Gás x
Imobiliária Brasil/Despachante Apolo; na categoria veteranos, Laboratório Savian/Clínica Tirelli x Ideal Pré-moldados;
e para fechar os jogos do campo 2 tem Intimidadi F.C. x Vera
Cruz/Restaurante Lenhardt.

Iraceminheses conquistam
pódio no velocross
No domingo (14) Hayane
Hendges da Lus e o pai José
Almir da Lus participaram da
terceira Etapa da Copa Oestina de Velocross. A prova foi
em São Lourenço do Oeste e
Hayane, que faz por volta de
um ano que compete, garantiu o segundo lugar na catego-

ria minimotos. Hayane segue
os passos do pai, que há anos
é piloto da modalidade. Pai e
filha são de Iraceminha e representam o município onde
competem. Ele conquistou no
fim de semana o terceiro lugar
na categoria vx3 nacional e o
segundo na vx3 importadas.
Divulgação

5ª RODADA

Municipal de Futsal de Iraceminha tem jogos
neste fim de semana
Com a quinta rodada do
Campeonato Municipal de Futsal de Iraceminha sendo realizada em dois locais, a competição
tem jogos hoje (27), na cidade e
no Distrito de São José do Laranjal. O certame é disputado nos
naipes masculino e feminino,

sendo no masculino livre, veterano e máster e no feminino livre.
No ginásio da Escola de
Educação Básica vai ter, a partir das 18h, pelo naipe feminino, Iraceminha x Metropol; no
máster, às 19h, Boleiros x Grêmio Planalto; pela categoria ve-

terana tem, às 20h, Silva&Barbosa x Panificadora Pão e Vinho;
às 21h E.C. Flamengo do Biguá x JK Sicoob; e fechando os jogos da cidade, na
livre tem, às 22h, Silva&Barbosa x Flamengo do Biguá.
No Distrito de São José do

Laranjal jogam, às 18h, pela
categoria veterana, Associação São José x Lambari; no naipe feminino E.C. Canarinho x
Juventude; na livre, às 20h30,
Mecânica Trevisan x E.C. Canarinho; e às 21h30 Associação São José x E.C. Moroé.

Pai e filha competiram pela Terceira Etapa da Copa Oestina
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