Comissão trabalha nos
preparativos para a feira
Faltando menos de 100 dias para o evento, o município
organiza a estrutura externa e interna do parque
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Ilustração

12 ANOS
Trabalho conjunto dos
órgãos de segurança
e Creas garantem
proteção às vítimas.
A Polícia Militar
acompanha com
visitas mais de 30
famílias maravilhenses
com registro de
violência doméstica
Página 19

POLIOMIELITE E SARAMPO

Hoje é Dia D de
vacinação em Maravilha
Sala de vacinação na Unidade de Saúde do
Bairro Floresta e o Centro I, em frente à prefeitura,
estarão atendendo entre 8h e 17h

Página 10
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CASAN Interligação da nova adutora com a Estação de Tratamento
vai começar no início da próxima semana
LUCAS MIGUEL
GNIGLER

www.lucasmiguel.com

Outras causas
e consequências
Com certa frequência escuto o seguinte comentário:
“Lucas, eu gostaria de ser consultor!” Ou então: “Um dia
eu quero ser consultor!”
E você, leitor, “algum dia” você vai ser o quê? Coach?
Atleta? Artista?
Talvez (talvez!) o grande problema seja o seguinte: você
quer começar a pintar quadros e já ser pago por isso.
Tornar-se o que você quer ser é algo que leva tempo. É
gradativo.
Se você quer ser professor, você já deveria estar ensinando alguma coisa a alguém. Se quer ser consultor de empresas, já deveria estar convivendo com problemas e situações empresariais. Se você quer escrever um livro, já deveria
ter um blog.
Cadê a sua prática?
O dinheiro pode ser uma consequência da sua arte –
mas não há garantia de que vai ser.
O dinheiro não vem no início. Talvez (talvez!) ele venha
com o tempo.

Obras na Estação de Tratamento
da Casan estão na fase final
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

Com investimento de
aproximadamente R$ 1,5 milhão, as obras para o funcionamento da nova adutora da Casan em Maravilha estão na fase
final. Na próxima semana deve
ser finalizada a reforma da Estação de Tratamento de Água
na cidade. A empresa responsável pelo serviço está finalizando a montagem do perfil
de decantação.
Conforme o chefe da
agência da Casan de Maravi-

Obras na Estação de Tratamento estão na fase final

lha, André Tonello, com a parte da empresa finalizada, a Casan faz as últimas adaptações
para que a nova adutora possa começar a funcionar. Ele ex-

plica que a Casan fará a montagem dos leitos filtrantes e
interligação entre Estação de
Tratamento e nova tubulação
da adutora.

No início da próxima semana a equipe da Casan vai
começar o trabalho de interligação, enchendo a nova tubulação de água e analisando
se ocorre algum vazamento
ou outro problema que possa
ser corrigido antes do funcionamento efetivo da adutora.
Tonello destaca que quando ocorrer a interligação haverá interrupções no abastecimento de água. A Casan vai
informar previamente a população sobre o tempo de desabastecimento.

CHARGE

*

Somos especialistas em confundir causas e relações.
Um bom exemplo: o clássico estudo comparativo de
grandes empresas, feito por Jim Collins e sua equipe, mostra que um líder não precisa ser carismático para der certo.
Ter carisma pode ou não fazer parte do perfil de um grande
líder. Não é isso que define o sucesso dele. Mas muita gente
atribui o sucesso ao carisma. E então conclui: “Eu não tenho
carisma, nunca serei um grande líder”. Uma desinformação
que pode moldar uma carreira inteira.
Outra situação semelhante, e mais frequente: a pessoa
afirma que venceu na vida porque trabalhou muito, todos
os dias, sem parar. Será que foi isso? Será que não teve um
pouco do fator sorte? Quem sabe ele baixou a cabeça, trabalhou sem parar, e não parou para pensar em questões críticas – mas teve sorte, e a falta de reflexão (de “afiar as ferramentas”) não impediu o crescimento. Mas o desavisado,
que olha de fora, acha que o “segredo” é trabalhar sem parar. Lembro Peter Drucker: “Não há nada tão inútil quanto
fazer com grande eficiência algo que não deveria ser feito”.
Ou seja: você acha que algo bom ou ruim aconteceu
“por causa” de tal coisa. Mas pode ter sido “apesar” disso!
Ou talvez não tenha relação nenhuma!
Arrisco dizer que a nossa pressa em estabelecer relações
de causa decorre da nossa necessidade biológica de colocar alguma ordem no mundo. Compreensível, mas equivocada e prejudicial.
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radar

LIÇÕES DE VIDA
Enquanto os cães ladram,
a caravana passa!

por Wolmir Hübner
radar@jornalolider.com.br

O QUADRO MUDOU

PAIS E PAIS

Com a liminar do deputado federal João
Rodrigues (PSD), mudou o quadro eleitoral
em Santa Catarina. Com seu registro para postular sua reeleição, teremos com certeza mais
um deputado federal aqui do Oeste catarinense. Não nos cabe aqui julgar, mas que ele estava sendo vítima de uma grande injustiça, disso
temos certeza! O deputado João Rodrigues (PSD-SC) comparou a suspenção de sua condenação como ganhar sozinho na Mega-Sena. Em
vídeo, o parlamentar comentou que foi como
nascer de novo e recuperar a cidadania.

Um menino de 11 anos precisou mudar de escola no Distrito
Federal porque o estabelecimento não aceitava que ele continuasse
com os cabelos longos. A pressão para cortar o cabelo teria começado antes das férias de julho. A direção do Colégio Adventista de
Planaltina chegou a mandar uma notificação para os pais, alertando que o aluno não poderia frequentar as aulas se continuasse com
o cabelo comprido. Em nota, a escola diz que é contra qualquer
tipo de preconceito ou discriminação. No entanto, afirma que o código disciplinar tem regras gerais de conduta válida para todos os
alunos e que a mãe concordou com elas no momento da matrícula. Mas que pais são esses? Questionar um regulamento interno é
dar subsídios para a criança se tornar um revoltado. É isso mesmo!

DESVIO ASTRONÔMICO

NÚMERO DE CANDIDATOS

PRENÚNCIO DE SUCESSO

É espantoso o número de candidatos a deputado estadual e federal de Santa Catarina. Para ser um deputado estadual, o candidato terá nada menos que 460
postulantes ao cargo e para deputado federal, 241 candidatos. Uma grande disputa, embora muitos aí figuram para dar número a partidos e agremiações políticas.

A Comissão Central Organizadora (CCO) trabalha intensamente nos preparativos da Fecimar deste ano em Maravilha. O evento será realizado de 15 a 18 de novembro no Parque de
Exposições Carlos Alberto Begrow, com shows
nacionais e apresentação da indústria e comércio. Com menos de 100 dias para a feira,
o município organiza a estrutura externa e interna do parque. Com 70% dos estandes vendidos, prenuncia o grande sucesso da feira...

SÉTUPLOS
A chegada de um bebê transforma completamente
a vida de qualquer casal. Quando nascem gêmeos
ou trigêmeos, muda mais ainda. Agora, imagina
ter sete filhos de uma vez só! Não parece loucura?
FONTE: Correio do Povo

Em setembro do ano passado o então procurador-geral da República Rodrigo Janot denunciou oito petistas, entre eles o ex-ministro Paulo Bernardo e sua esposa, a senadora Gleisi Hoffmann, e os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, pelo crime de organização
criminosa. O valor da propina recebida pelos oito, segundo Janot, chegou
a R$ 1,485 bilhão. O procurador-geral apontou Lula como líder e “grande idealizador” da organização criminosa, devendo inclusive ser condenado a uma pena muito grande. O grupo teria atuado de 2002, quando
Lula venceu a eleição presidencial, a maio de 2016, quando Dilma deixou
interinamente o cargo de presidente em razão do processo de impeachment no Congresso. O processo é conhecido informalmente como “quadrilhão do PT”. O caso deve ser encerrado com uma sentença bem grave.
Ederson Abi/O Líder

FALECIMENTO
Divulgação

Registramos com pesar o falecimento do colega advogado Joacir Montagna, vítima de assassinato em pleno exercício da sua profissão. À família enlutada nossas condolências!

MPSC e estagiários

Gestores com contas irregulares

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) inicia
novo processo para seleção de estagiários de ensino médio,
técnico, graduação e pós-graduação, exclusivamente pelo portal da instituição. As inscrições para estágio em Direito e PósGraduação em Direito irão até o dia 14 de setembro e para os
demais cursos até o dia 11 de outubro. Para ensino técnico há
vagas nas áreas de Informática, Edificações e Eletrotécnica. Já
as vagas de graduação destinam-se a estudantes de Direito,
Administração, Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia,
Ciências Contábeis, Design, Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Geografia, História,
Informática, Jornalismo, Letras Português, Museologia,
Pedagogia, Psicologia, Publicidade e Serviço Social.

Os tribunais de contas da União (TCU) e do Estado de Santa Catarina (TCE) disponibilizaram a relação dos agentes públicos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas, com imputação de débito ou débito e
multa, julgadas irregulares por decisões das quais já não cabe
mais recurso no próprio TCU ou TCE. A lista pode ser conferida no site do TRE-SC. De acordo com a Lei das Eleições (art. 11,
§5º, Lei n. 9.504/1997), os tribunais de contas têm o dever de
prestar tais informações à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto do ano em que acontecerem eleições. Já a Lei das Inelegibilidades (art. 1º, inc. I, alínea g, lei complementar nº 64/1990)
prevê que aqueles que se encontrarem nessa situação ficam
inelegíveis para qualquer cargo pelos oito anos seguintes.
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ETAPA ESCOLAR Os 10 finalistas vão representar suas escolas na
fase municipal em setembro
DIREITO E SAÚDE
por Cassiane Wendramin
cassi.wen@hotmail.com

ADESIVO PARA TRATAMENTO
DO ALZHEIMER JÁ ESTÁ
DISPONÍVEL PELO SUS
Com colaboração de Karlessa Mantovani
e Bruno Zilles Magno Nunes

Utilizado para o aumento da acetilcolina, substância encontrada em quantidade reduzida no cérebro de quem tem alzheimer, o remédio Rivastigmina, que era disponbilizado em comprimido e solução
oral, agora também está disponível em forma de adesivo transdérmico pelo Sistema Único de Saúde. A
absorção do medicamento se dá ao longo do dia, tendo diminuídos, portanto, os efeitos colaterias, especialmente sobre o sistema digestivo.
Segundo Rodrigo Schultz, presidente da Associação Brasileira de Alzheimer, o adesivo também garante que não haja aumentos e reduções da medicação, uma vez que administrado pela via cutânea “há
uma liberação contínua e regular ao longo das 24
horas, impedindo a ocorrência de flutuação de dose
[...] no organismo conforme ela segue sendo metabolizada”.
O adesivo poderá ser usado por qualquer paciente com alzheimer que faça uso da Rivastigmina, não
sendo necessário retirar o adesivo para o banho, devendo apenas ser trocado 24 horas após o uso.
De acordo com o Ministério da Saúde, o medicamento já está disponível nas unidades de saúde
responsáveis pela distribuição desse tipo de medicamento. Os pacientes que desejam receber o medicamento devem atender aos critérios de elegibilidade dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas,
bem como apresentar os seguintes documentos em
um estabelecimento de saúde designado: cópia do
Cartão Nacional de Saúde (CNS); cópia de documento de identidade; Laudo para Solicitação, Avaliação e Autorização de Medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (LME)
adequadamente preenchido; prescrição médica devidamente preenchida; documentos exigidos nos
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas publicados na versão final pelo Ministério da Saúde, conforme a doença e o medicamento solicitado; e cópia do
comprovante de residência.

Definidos os finalistas do
Projeto Oratória nas Escolas
CARINE ARENHARDT

A fase escolar do concurso Oratória nas Escolas
foi encerrada e definiu 10
finalistas que vão participar
da etapa municipal no próximo dia 18 de setembro.
Cada aluno selecionado representa uma escola na 8ª
edição do concurso de Oratória nas Escolas, realizado
pela JCI de Maravilha.
Neste ano o tema abordado foi “A paz é possível”.
Além das escolas municipais e estaduais de Maravilha, participam os alunos

do 8º ano dos municípios
de Tigrinhos, São Miguel da
Boa Vista e Cunha Porã. O
vencedor da etapa municipal vai representar a JCI no

encontro regional em 2019.
A final será realizada na
Câmara de Vereadores de
Maravilha. Além da equipe pedagógica das escolas,

FINALISTAS:

Centro Educacional Vereador Raymundo
Veit, de Maravilha: Ana Julia Regner
Wazlawik
Escola de Ensino Fundamental Juscelino
Kubitschek de Oliveira, de Maravilha: Ana
Paula Tonello
Escola de Educação Básica Santa Terezinha,
de Maravilha: Juliana Ferraz Rodrigues
Escola Dom, de Maravilha: Caroline de
Oliveira Engelmann
Escola de Educação Básica Nossa Senhora

os estudantes que participam do concurso recebem
acompanhamento de “padrinhos”, que são integrantes da JCI.

da Salete, de Maravilha: Alana Camili Schafer
de Souza
Centro Educacional Mundo Infantil, de
Maravilha: Eduardo Felipe Milkievicz Roos
Escola de Educação Básica João XXIII, de
Maravilha: Eluisa Andréia Nerling
Escola Núcleo Número Um, de Cunha Porã:
Pyetra Gabriela de Valle
Escola Osvaldo Ferreira de Mello, de
Tigrinhos: Emily Isabela Martins da Silva
Escola Oscar Majolo, de São Miguel da Boa
Vista: Rafaela Dalmagro

NOVO BAIRRO

Governo municipal lança licitação para obra na Rua F
Encerra na quinta-feira (23) o prazo para as empresas interessadas apresentar as propostas para execução
de obra de asfalto na Rua F,
no Novo Bairro em Maravilha. No dia 24 o governo municipal vai fazer a abertura dos
envelopes e definir a empresa vencedora da licitação.
Serão pavimentados dois
trechos da Rua F, passando em frente ao centro comu-

Carine Arenhardt/O Líder

Trechos da Rua F que receberão pavimentação asfáltica

nitário do bairro. Os dois trechos ficam entre a Rua Inácio

Rambo e Rua C. O investimento será de aproximadamen-

te R$ 230 mil, sendo R$ 222,8
mil repassados pelo governo
federal, por meio do Ministério das Cidades, e contrapartida de quase R$ 8,9 mil do governo municipal de Maravilha.
A empresa vencedora do processo de licitação
será responsável pelos serviços de terraplenagem, drenagem pluvial e pintura. Serão
mais de 2.500 metros quadrados de pavimentação.

Economia

Cotistas de todas as idades podem sacar
PIS – Pasep até 28 de setembro
O pagamento das cotas
do Fundo PIS-Pasep já está
liberado aos cotistas de todas as idades que são correntistas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil.
O prazo para sacar segue até
28 de setembro. Têm direito
a receber pessoas que trabalharam com carteira assinada entre 1971 e 1988. A estimativa é que cerca de 800
mil pessoas recebam esse
dinheiro em Santa Catarina.
O gerente da Caixa em
Maravilha, Teori Dalcin, explica sobre os pagamentos do PIS. “Para quem tem
contas na Caixa, os valo-

res serão creditados direto na conta. Quem não possui uma conta na Caixa deve

procurar qualquer agência
ou lotéricas com o Cartão
Cidadão”, diz Dalcin. Servi-

dores públicos devem procurar uma agência do Banco
do Brasil.

Diferença entre
cotas PIS – Pasep e abono salarial
Os Fundos PIS-Pasep funcionaram
de 1971 a 1988 e davam direito ao
trabalhador de receber o rendimento
das cotas e sacar o dinheiro em caso
de aposentadoria, doença grave ou ao
completar 70 anos.
A partir de outubro de 1988, após
a promulgação da Constituição, a
arrecadação do PIS-Pasep passou para
o Fundo de Amparo ao Trabalhador
(FAT), que paga o seguro-desemprego e
abono salarial, e para o Banco Nacional

de Desenvolvimento Econômico e
Social (BNDES), que faz empréstimos a
empresas.
Depois do dia 28 de setembro, volta a
valer a regra de liberação dos saques
somente para os casos de aposentadoria,
idade a partir de 60 anos, invalidez
(inclusive do dependente), morte do
cotista (habilitando o herdeiro a sacar) e
algumas doenças graves, como câncer,
Aids, Parkinson e tuberculose (incluindo o
dependente).
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INDEPENDÊNCIA DO BRASIL Abertura da Semana da Pátria será no
dia 1º, às 8h15, no Espaço Criança Sorriso

Definida a programação da
Semana da Pátria e 7 de setembro
Arquivo/O Líder

CARINE ARENHARDT

Desfile realizado em 2017

a Praça Central, onde estarão os pontos de dispersão.
Além dos participantes do desfile, a população
está convidada para assistir a programação se concentrando nas laterais da
Avenida Araucária, a exemplo de anos anteriores. Rosiméri pede que neste dia
a população não deixe veículos estacionados na Avenida Araucária e Avenida
Sul Brasil até a Praça Padre José Bunse, para facilitar a concentração dos participantes do desfile. Em
caso de chuva o desfile não
acontece, sendo realizada
cerimônia no Espaço Criança Sorriso.
REUNIÃO DE
AVALIAÇÃO
Neste mês foi realizada reunião entre o governo
municipal, direção das es-

colas e entidades, oportunidade em que foi realizada a
avaliação da programação
de 2017 e definições para
este ano. Conforme a secretária de Educação, o dia 7 de

setembro é uma das principais datas do ano no município e nesta reunião já
foram traçadas algumas melhorias para a programação
deste ano.

ORDEM DO DESFILE CÍVICO
- Polícia Militar
- Educação Infantil, com as turmas do pré II
- Apae Marisol
- Centro Educacional Mundo Infantil (Caic)
- Centro Educacional Vereador Raymundo Veit
- Escola Dom
- EEB João XXIII
- EEB Juscelino Kubistchek de Oliveira
- EEB Nossa Senhora da Salete
- Centro Educacional Monteiro Lobato
- EEB Santa Terezinha
- Ceja
- Banda Marcial Cidade das Crianças
- Equipe pedagógica e servidores da rede
municipal de educação
- Corpo de Bombeiros

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

O GOLPE QUE NÃO VINGOU
Tantas vezes escrevi, falei e recomendei que as pessoas não acreditassem em dinheiro fácil (contos do bilhete premiado e outros), evitassem fornecer dados por telefone para desconhecidos e também
cuidassem com golpes como o do parente que está viajando e quebrou o carro, do falso sequestro, e outros que os malandros são habituados a lograr os cidadãos de bem, muitas vezes com histórias mirabolantes e bem contadas. E coincidentemente, houve uma tentativa
de golpe contra este colunista. Vou explicar. Um amigo teve o Facebook hackeado por alguns sem-vergonha e não conseguiu excluir a
conta. Os malandros resolveram utilizar a rede social desta pessoa
para tentar aplicar golpes – e foi isto que aconteceu comigo. Recebi então um chamado do suposto “amigo” solicitando que se eu pudesse, efetuasse um depósito em determinada conta, de algum golpista qualquer, que ele estava com o cartão bloqueado e me pagaria o
valor no dia seguinte. Já sabendo se tratar de golpe, inclusive contatei
pelo WhatsApp com meu amigo e enviei até mesmo fotografias da conversa com o bandido. Dei trela, como se diz, e levei a conversa adiante, me fazendo crédulo à sua história, até que consegui que o malfeitor me repassasse uma conta, certamente usada por ele ou por algum
grupo, para sacar posteriormente o dinheiro amealhado com os golpes. Tratava-se de uma conta da Caixa Econômica Federal de Salvador,
Bahia. Fiz-me de solidário e dei corda, dizendo que efetivamente nutria grande amizade e gratidão pelo meu suposto amigo e que iria ajudá-lo, sim. Caros leitores. Impressionante como tais pessoas (bandidos,
na verdade) também são de baixo nível cultural e têm um mundo resumido tão somente a estes golpes para passarem bem. Fiquei literalmente enrolando o malfeitor por praticamente 24 horas. Disse que havia feito transferência bancária e não havia dado certo, que o dinheiro
havia voltado, e toda a sorte de histórias. Senti que meu interlocutor estava desesperado para conseguir levantar aquele montante - mil e duzentos reais, conforme havia pedido. Provavelmente, o deixei por um
dia inteiro na expectativa. Certamente não vamos conseguir descobrir
quem são os reais usuários daquela conta, daquela agência da Bahia,
que me foi passada para depósito. Mas ao menos serve como alerta,
para ficarmos sempre atentos aos golpes que muitas vezes estão bem
mais próximos do que imaginamos. Ah, e neste caso, em especial, me
serviu para dar boas risadas. Infelizmente, nem todos tiveram o gosto
de rir dos malandros. Muita gente de bem caiu na conversa e teve consideráveis prejuízos. É preciso estar sempre atento.
PARABÉNS, ADVOGADOS
Aproveitando que sábado foi Dia do Advogado, rendo aqui minhas
homenagens aos abnegados colegas da área do direito. O Dia do Advogado é celebrado em 11 de agosto em homenagem à criação dos dois primeiros cursos de Direito no Brasil, em 1827. A Faculdade de Direito do
Largo de São Francisco, em São Paulo, e a Faculdade de Direito de Olinda, em Pernambuco, criadas por Dom Pedro I. Representantes da justiça,
da liberdade e da cidadania, nosso trabalho é indispensável para o exercício de uma democracia efetiva. Feliz Dia do Advogado a todos!

Sonhar é bom, mas realizar é melhor ainda!

CRÉDITO
PRÉ-

APROVADO UNICRED

CONTRATE PELO:

UNICRED
MOBILE

INTERNET
BANKING

TERMINAIS
ATM

Sujeito a consulta cadastral no momento da
contratação. Consulte a disponibilidade com
seu Gerente de Relacionamento.

Um dos principais eventos do ano se aproxima e já
deixa muitos na expectativa. O tradicional desfile cívico de 7 de setembro, Dia
da Independência do Brasil, já tem definido quais são
as escolas e instituições que
estarão participando, reunindo público de aproximadamente 2.500 pessoas,
marchando pelas principais
avenidas de Maravilha.
No dia 1º de setembro
o município vai realizar, a
partir das 8h15, a abertura
da Semana da Pátria, no Espaço Criança Sorriso. A solenidade deve envolver lideranças, Banda Marcial, CEI
Branca de Neve e entidades, com hasteamento das
bandeiras. Durante a semana, até a chegada do dia 7,
diariamente será realizado
o hasteamento das bandeiras às 8h15 e arriamento às
18h45.
Conforme a secretária de Educação, Rosiméri
da Silva, a programação do
dia 7 de setembro vai iniciar
às 7h30 com concentração
nas proximidades do Espaço Crianças Sorriso. Em seguida terá o hasteamento
das bandeiras, pronunciamento da prefeita, Rosimar
Maldaner, e apresentação
cultural. O desfile começa em seguida, com saída
da Avenida Araucária, nas
proximidades do Espaço
Criança Sorriso, seguindo
pela Avenida Sul Brasil, até

DIRETO
AO PONTO
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ACESSIBILIDADE Investimento será para adequações de banheiros e
calçadas, conforme as normas de acessibilidade
Psique & Amor
por Dr. Deny Donato Alfano
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Crescer sem pai - quais
as consequências?
Desde a terceira semana de vida, os nenés diferenciam os
estímulos que vêm da mãe e que vêm do pai (e de todos os outros). Pai e mãe acabam dividindo-se e desenvolvendo automaticamente, filogeneticamente e culturalmente funções diferentes
e complementares: a mãe, as de cuidar e acalmar; o pai, as de jogar e estimular.
A figura do pai, portanto, protege e ajuda a criança a desenvolver habilidades e competências sociais para viver no mundo
externo, incluindo o sentido de limite e de controle; o pai a estimula a aguentar a frustração e explorar os próprios recursos,
assumindo assim um papel central na criação e no desenvolvimento da autoestima.
Diferentemente a ausência do pai determina um acentuado
sentimento de vulnerabilidade que pode explodir e manifestarse por meio de pensamentos negativos e pessimistas sobre fatos,
sobre os outros, sobre a vida, a saúde e os aspectos econômicos.
O pai que tem uma atitude rigorosa e confiável, envolvido e
“falante” na vida do filho, terá filhos provavelmente seguros de si
(boa autoestima) e com uma boa saúde mental.
Além disso, é fundamental na criação da moral: ele pode desenvolver isto de várias maneiras: desde manter as promessas
feitas, até estabelecendo limites.
Mas quando não há pai, o que acontece com os filhos?
Primariamente temos que diferenciar quando a falta do pai
vem por um luto ou por ele não ter assumido. No caso de morte, é bom não afastar a criança do lar, talvez pensado assim de
protegê-lo da dor. A criança precisa elaborar o luto da maneira
dela: e para fazer isso é fundamental que possa ter continuidade a “saudação”, mesmo que seja simbólica. É importante que se
permita o emergir de sentimentos, como medo, dor e raiva, para
poder conversar sobre eles e não deixar que se reprimam dentro,
tornando-se muito danosos e prejudiciais no futuro.
Pior e muito mais grave é quando o pai não assume. Com
consequências diferentes entre meninos e meninas. Os meninos
vêm afetados mais duramente pela ausência do pai: tendem a
ter dificuldades na escola, dificuldades de aprendizagem, déficit
de atenção e hiperatividade. A falta do pai, além disso, aumenta
significativamente a probabilidade que um menino se torne violento (isto inclui a depressão, cuja matriz psicopatológica é a raiva). Nesses casos, aumenta o recurso a bandas, grupos fechados
e uso de maconha, justamente para satisfazer o sentido de pertencimento e preencher o vazio de autoridade.
As meninas, diferentemente, tendem a assumir uma atitude
exageradamente sedutora (algo que acontece também em casos
de abusos) e ter extremas dificuldades em formar relacionamentos sadios e duradouros com homens.
Resumindo: o papel do pai é crucial para o rendimento
escolar; relações horizontais (com colegas, amigos, namorados, etc.); melhor autocontrole; menor promiscuidade sexual; melhor capacidade de construir bons relacionamentos enquanto adultos.
Os filhos de pai ausente, fisicamente ou emotivamente, ao
contrário, têm mais facilmente problemas com rendimento escolar; relações; drogas.
Obviamente não tem um manual de instruções para ser
uma boa mãe tendo que encarar um pai ausente, inclusive porque culturalmente o rasgo íntimo e social que se gera dentro da
alma da mulher por causa de uma irresponsabilidade de outra
pessoa a fragiliza enormemente.
Nesses casos, eu sugiro sempre um trabalho de preparação
e fortalecimento com a psicoterapia A.E.P. (Abordagem Europeia Positiva), porque para ser a melhor mãe possível é necessário ser a melhor si mesma possível.

Governo municipal licita obras
no CEI Criança Feliz e Caic
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

Dois processos de licitação foram lançados pelo governo de Maravilha e vão dar
andamento às obras de adequações de espaços públicos
conforme as normas de acessibilidade. Nesta semana foi
lançada a licitação para escolha da empresa que vai executar a reforma e adequação dos banheiros no Centro
Educacional Infantil Criança Feliz, no Bairro Madalozzo. Também serão feitas adequações na parte elétrica da
estrutura.
O investimento previsto
é de aproximadamente R$ 14

Passeio público será adequado conforme normas de acessibilidade

mil, com recursos próprios do
município. As empresas interessadas na licitação deverão
apresentar as propostas até o
dia 28 deste mês. Outro pro-

cesso de licitação em andamento prevê a construção de
um passeio público no Centro
Educacional Infantil Criança Feliz e lateral do Centro

Educacional Mundo Infantil (Caic), na Rua José Madalozzo. As empresas deverão apresentar propostas até
20 de agosto. O investimento
deve ser de aproximadamente R$ 34 mil.
Conforme o secretário de
administração, Cleiton Borgaro, o município está buscando recursos para, aos
poucos, fazer as adequações dos espaços públicos.
Somente em projetos já elaborados o município estima
gastar mais de R$ 500 mil em
adequações de área públicas, o que precisa ser feito de
acordo com a disponibilidade de recursos.

PREVENÇÃO

Curso de medicina veterinária promove
campanha de vacinação antirrábica
Cerca de 40 acadêmicos do curso de medicina veterinária da Unoesc, campus São Miguel do Oeste,
farão a campanha de vacinação antirrábica em setembro. A promoção faz parte do projeto de controle de
zoonoses realizado pela entidade na região, além de
promover conhecimento aos alunos do 8º período que aplicarão as doses.
A vacina antirrábica
em cães e gatos é anual, ou
seja, entre uma dose e outra deve haver um intervalo de 12 meses. Em Maravi-

Arquivo/O Líder

Campanha antirrábica promovida no ano passado

lha a data está marcada para
o dia 15 de setembro no Espaço Criança Sorriso entre 8h
e 16h30. Os acadêmicos de-

NO FUNDO DA TRISTEZA,
ENCONTRA-SE
O SANTUÁRIO DA ALMA

Não se afogue em sua própria tristeza.
Os valiosos diamantes estão ocultos nas
camadas profundas da crosta terrestre,
as preciosas pérolas estão escondidas
dentro das ostras, nas profundezas do
mar. Não deixe de descobrir tesouros
preciosos, atendo-se às rochas ou às
ostras que os envolvem. Se você se
encontra em dificuldade, considere essa
situação como “trabalho de escavação
da mina” que o levará à descoberta de
um “tesouro resplandecente”.
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

vem aplicar mais de 350 doses, sendo que cada uma
terá o custo de R$ 20. “Nós
iremos cobrar apenas o va-

lor da vacina. Lembrando
que o cão e o gato devem estar saudáveis para receber a
aplicação, pois em caso de
doença pode piorar a situação”, explica a coordenadora do curso, Daniele Beuron.
Filhotes de ambas as espécies podem receber a vacina a
partir dos 42 dias de vida. Normalmente, a raiva é transmitida por meio da mordida de um
animal. No Brasil, gatos e cães
são os principais transmissores. Os sintomas incluem febre,
dor de cabeça, salivação excessiva, espasmos musculares, paralisia e confusão mental.
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É HOJE Serão comercializados itens confeccionados pelos alunos dos
três centros educacionais da rede municipal

Espaço Criança Sorriso sedia
feira dos jovens empreendedores
CARINE ARENHARDT

A partir das 13h30 de hoje
(18) o Espaço Criança Sorriso
de Maravilha sedia a 1ª Feira do
Projeto Jovens Empreendedores
- Primeiros Passos, um programa desenvolvido numa parceria
entre a Secretaria Municipal de
Educação e Sebrae. Conforme a
secretária de Educação, Rosimé-

ri da Silva, o programa vem sendo
desenvolvido no Centro Educacional Monteiro Lobato, Centro
Educacional Raymundo Veit e
Centro Educacional Mundo Infantil desde fevereiro, envolvendo alunos do 1º ao 9º ano.
Ela explica que neste período
os professores trabalharam com
os estudantes o dinamismo, criatividade, inovação e empreende-

dorismo, com auxílio de materiais
encaminhados pelo Sebrae. Cada
turma abordou um tema diferente e neste sábado será realizada a
venda de materiais, como brinquedos, chás, jogos de montar, artesanatos e alimentos, confeccionados e organizados nas escolas
durante as atividades do projeto.
Conforme Rosiméri, a educação financeira precisa ser tra-

LUIZ CARLOS
PRATES

balhada nas escolas, ensinando
aos alunos como controlar os recursos, e este foi o objetivo do Projeto Jovens Empreendedores.
A feira segue até às 17h30, e
toda comunidade está convidada para participar. Haverá praça de
alimentação, brinquedos infláveis,
pintura facial, venda de artesanatos a preços acessíveis, além de diversas apresentações culturais.

DEPOIMENTOS

Ex-alunos do Ceja relatam experiências
A equipe gestora do Centro
de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) de Maravilha, pensando em motivar os estudantes, convidou ex-alunos para
relatar suas experiências e destacar a importância da educação de jovens e adultos.
Na segunda-feira (13) o professor João Longhi relatou que
começou a estudar no Ceja em
2002. “Na época as salas eram
pequenas, pouco equipadas e
o estudo era por módulos. Apesar das dificuldades, não desisti dos meus sonhos, foi uma
mudança muito boa para alguém que não tinha mais perspectivas. Ao concluir os estudos, fui cursar Educação Física

Divulgação

João Longhi destacou a importância de não desistir dos sonhos

e depois de me formar já comecei a atuar na área”, afirma.
A professora Sirlei Wagner,
na terça-feira (14), contou que
não teve oportunidade de estudar enquanto era mais nova.
“Nunca é tarde para aprender.
Concluí o ensino médio, pres-

tei vestibular e fui cursar Matemática. A Eja me deu a oportunidade que eu acreditava que o
destino tinha negado”, enfatiza.
O coordenador da Sala de
Situação de Maravilha, Francys Balestreri, também conversou com os alunos e destacou

a importância da modalidade, contando que não se adaptou ao ensino convencional e
que o Ceja foi a porta para a realização de seus sonhos.
Na quinta-feira (16) foi a vez
da assistente de Educação do
Ceja, Leoni Galon, contar sua trajetória. “Fui estudar na Eja porque não tive oportunidade de estudar quando era mais nova na
escola convencional. Concluindo
o ensino médio, fui cursar o magistério e logo larguei a profissão
de diarista para trabalhar na Educação. Prestei concurso público, me efetivando na rede estadual como assistente de educação.
Hoje sou formada em Ciências
da Religião e pós-graduada”, diz.

FLOR DO SERTÃO

Município desenvolve ações de combate às dependências
A Secretaria de Saúde de Flor
do Sertão realiza diversas ações
de combate às dependências, visitando as comunidades do município para repassar orientações.
Segundo a psicóloga Karin Von
Dentz, o trabalho é uma forma de
alertar sobre os riscos do consumo de drogas, sejam lícitas, como

o caso do álcool e do cigarro, ou ilícitas, como maconha e cocaína.
A profissional destaca a importância da conscientização e
do trabalho preventivo para evitar o primeiro contato com a droga. “Quanto mais cedo a pessoa
tiver este contato, maior a chance de se tornar dependente”, diz.

Divulgação

Iniciativa é promovida nas comunidades

Imposto

Em Maravilha, 884 imóveis rurais devem declarar o ITR
Proprietários de imóveis rurais já podem fazer a declaração do Imposto Territorial Rural (ITR) e o prazo segue até 28
de setembro. Segundo dados
do IBGE, há 884 imóveis rurais
em Maravilha que devem declarar. Quem perder o prazo pagará multa de 1% ao mês, calculada

sobre o imposto devido e considerando uma parcela mínima
de R$ 50. O pagamento será feito em até quatro parcelas, mas se
o valor devido for menor que R$
100 a quitação é por cota única.
A declaração pode ser feita por meio de um computador
com acesso à internet utilizan-

do o Programa Gerador da Declaração do ITR da Receita Federal. Em Maravilha o Sindicato
dos Trabalhadores Rurais também auxilia na declaração do imposto. O secretário do Sindicato,
Neivo Allebrandt, orienta. “Para
fazer a declaração é necessário o
CPF, RG e o ITR exercício 2017 do

proprietário do imóvel. Caso tenha escritura em condomínio,
deve levar os documentos pessoais dos nomes que constam no documento”,explica o secretário.
Estão isentos do pagamento
do ITR quem possui menos de 30
hectares de terra e agricultores que
não possuem imóveis urbanos.

Despir-se
Reli trechos de Maktub, livro bem-sucedido de Paulo Coelho e reencontrei trechos que um dia deixei sublinhados. Num
desses, uma história de fazer-nos pensar. E é por isso que sugiro
a nós todos que de tempos em tempos olhemo-nos no espelho
das rotinas e pensemos... E se tivermos coragem, vamos concluir: estamos muito repetitivos e chatos, sem graça mesmo.
Todos nós nos repetimos em quase tudo, andamos em círculos e não vamos longe. Sim, sei, isso faz parte da condição
humana, sei bem. E sabemos, claro, que a rotina nos facilita a
vida, o trabalho, tudo, mas... A rotina é uma repetição que nos
cansa sem nos darmos conta e cansa os que convivem conosco. É por isso que é interessante o despir-se, o despir-se de muito do que costumamos ser no dia a dia. Quase sempre chatices em círculos, chatices para nós e para os coitados que vivem
perto de nós.
Voltando ao Maktub. Nele há uma historieta interessante,
contada por uma jornalista. Havia um encontro social, um coquetel, promovido por uma empresa americana em Nova Iorque. Muita gente. E num canto, um pianista fazia o fundo musical da festa. Os convidados nem aí para o pianista, ele tocava e
ninguém o ouvia. Até que... Uma mulher, uma “metida”, foi até
ao pianista e sussurrou no ouvido dele: - “Que música chata tu
estás tocando, por que não tocas só para ti”? Quando ela voltou
a juntar-se ao grupo a música já era outra e... todos pararam de
conversar, os ouvidos estavam sintonizados na música... Ué, o
que acontecera?
O pianista simplesmente seguira o conselho, passou a tocar as músicas que o encantavam, músicas asseadas e não músicas para “multidões”, tipo essas que as nossas emissoras de
rádio tocam o dia todo, insuportáveis pela falta de qualidade.
O pianista da festa estava tentando agradar a todos e se desrespeitara. Quando seguiu sua alma e gosto conquistou a “plateia”. Quantos de nós fazemos parecido tentando agradar aos
outros com modos errados? Se não nos mutilarmos moralmente numa mudança, mudemos. A rotina embota e o querer agradar a todos sempre e por igual leva à desgraça de um talento. E
para começar a mudança precisamos nos despir... nos despir
do que não nos cai bem. Bah, um monte de coisas...
IRRITAÇÃO
E os borra-botas continuam se queixando do governo... A
manchete era esta: - “Falta profissional qualificado”. A notícia
tratava das dificuldades do mercado empregador em achar
pessoas que valham a pena, saibam fazer bem-feito um trabalho, seja qual for. E a notícia terminava assim: - “Apesar da falta de qualificação, segundo Câmaras Lojistas 58% dos desempregados ouvidos na pesquisa disseram que não pretendem
investir em capacitação”. Então, curtam a miséria!
VERDADE
Ando por shoppings e falo muito com donos de lojas. E
de “todos” ouço o mesmo: eles anunciam que recebem currículos nas segundas e terças-feiras. Os vadios vão em peso
na... terça-feira. Segunda é dia de descansar do fim de semana, dos porres e orgias. Desempregados e ordinários. Quem
ler as entrelinhas dos comportamentos que andam por aí,
desaba, quase só safadas e safados. Melhor a essa gente é
mesmo o olho da rua.
FALTA DIZER
Parando para pensar... Ouça esta do livro Sucesso, Paz
Interior e Felicidade: - “O chamado Deus dos exércitos está
sempre ao lado da nação que tem a melhor artilharia e os
melhores generais”. Ou você já ouviu dizer que quem não
tem as melhores armas ganha as guerras? Vai ver...
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AME BICHO

ONG promove brechó
beneficente
A ONG Ame Bicho de
Maravilha promoveu no sábado (11) mais uma edição do brechó beneficente, evento que objetiva
a arrecadação de recursos. A ação foi na Praça Padre José Bunse, começando
pela manhã e encerrando por volta das 16h. As peças foram comercializadas
por valores acessíveis, va-

riando entre R$ 2 e R$ 10.
As peças expostas no
brechó foram conseguidas
por meio de doações da comunidade. Foram comercializados itens de confecção e calçados, novos e
usados. Os recursos arrecadados serão utilizados
em ações em prol de animais em situação de abandono ou maus-tratos.
Carine Arenhardt/O Líder

CONHECIMENTO Eventos têm presença de várias instituições de
ensino superior e forças de segurança

Escola Nossa Senhora da Salete
promove feiras das Profissões
e das Ciências e Tecnologias
A Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete finaliza hoje (18) a 3ª Feira das Profissões e a Feira
das Ciências e Tecnologias,
em Maravilha. Os dois even-

tos são realizados simultaneamente desde ontem (17),
no interior da escola. Participam da Feira das Profissões diversas instituições
de ensino superior, além

de Polícia Militar, Corpo de
Bombeiros e Polícia Militar
Ambiental.
A Feira das Ciências e
Tecnologias possui nível regional, por meio das escolas

da ADR de Maravilha, e está
sendo realizada na quadra
coberta da escola. Com palestras, cinema e muitos experimentos, os eventos reúnem
pais, alunos e professores.
Fotos: Ederson Abi/O Líder

Brechó foi realizado na Praça Padre José Bunse

Em prol da comunidade

Lions Clube Maravilha Oeste
realiza jantar-dançante
beneficente em setembro
O Lions Clube Maravilha
Oeste vai realizar jantar-dançante beneficente no dia 1º de
setembro. O evento será realizado no salão paroquial católico de Maravilha, a partir
das 20h. As fichas estão sendo vendidas no valor de R$ 30
por pessoa. Será servido estrogonofe de frango, escondidinho de carne, carne de
porco e frango assados, arroz, pães, cucas e saladas.

Conforme o presidente do
Clube, Gelson Rosetto, a estimativa é que cerca de 800 pessoas participem do jantar. Os
recursos serão usados em projetos sociais que o grupo realiza
na comunidade. Durante a noite será lançada a campanha de
doações de lentes e armações
de óculos de grau. Quem tiver
em casa algum desses materiais e não usa mais pode levar
no jantar para fazer a doação.

Para a diretora, Lucirlene Pertuzatti, alunos podem tirar dúvidas sobre profissões e cursos e pais conseguem observar mais de perto os trabalhos desenvolvidos na escola

MAIS ESPAÇO

Município constrói gavetário no Cemitério
Jardim da Paz
Ederson Abi/O Líder

A obra já está em andamento e deve ser finalizada em
algumas semanas, na parte dos
fundos do Cemitério Municipal Jardim da Paz, em Maravilha. A construção faz parte do
projeto que deve colocar mais
vagas para sepultamentos e a
construção de um ossuário.
De acordo com o administrador do cemitério, Márcio Camargo, a construção é
o primeiro bloco de gavetário, com 12 vagas. A estrutura terá mármore e deve ficar
pronta nas próximas semanas.
Camargo afirma que outros
blocos com 12 vagas devem
ser construídos, dependendo do espaço e orçamento.

Estrutura tem aproximadamente quatro metros de altura e capacidade para 12 gavetas

OSSUÁRIO
O município também
está confeccionando o projeto para futuramente construir um bloco de ossuário,
onde serão colocados ossos de pessoas que estão há

muitos anos no local. Camargo afirma que a construção deve ser nos fundos
do cemitério, com capacidade para até 80 lugares.
A construção pode ocorrer neste ano ou em 2019.

FAMÍLIAS DEVEM
CADASTRAR DADOS
Os familiares de pessoas que
estão sepultados no local devem
cadastrar os túmulos e repassar
informações para a prefeitura.
O administrador do Cemitério
Jardim da Paz, Márcio Camargo,
lembra que o cadastramento
começou no ano passado e,
após um ano, será definido prazo
menor para cada família informar
os detalhes. Após essa data, a
prefeitura poderá tomar decisões
legais sobre os túmulos sem
identificação. O cadastro pode
ser feito na prefeitura, Secretaria
de Obras e no escritório do
cemitério. As famílias precisam
levar documentos pessoais
e os dados da pessoa que foi
sepultada.
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“Quando se dissipa o patrimônio
com loucuras, procura-se
restaurá-lo com culpas”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Tácito

por Raquel Basso Hübner
raquel@jornalolider.com.br

Entrega de fertilizantes em julho
cresce 18%, diz Anda

Três anos depois de lei, 70% das
domésticas estão na informalidade

As entregas de fertilizantes ao mercado em julho totalizaram 3,978 milhões de toneladas, volume 18% superior ao registrado em julho do ano passado. Os dados são da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda). No acumulado do ano, as entregas somam
16,813 milhões de toneladas, 1,9% mais que nos sete primeiros meses do ano passado. Os
dados divulgados mostram ainda que a produção do insumo recuou 11,4% em julho ante
julho, para 688,6 mil toneladas. Nos sete meses totaliza 4,464 milhões de toneladas (-7%).

SC abre uma loja a cada cinco
horas no 1º semestre

Desde outubro de 2015, quando passou a
ser obrigatório o recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), as domésticas sem carteira assinada passaram de 4,2 milhões para 4,4 milhões, segundo dados do IBGE.
A implementação da lei coincidiu com o início da recessão, impedindo a formalização de
muitas dessas trabalhadoras. Com uma renda menor, os brasileiros também passaram a assumir mais as tarefas domésticas - a taxa subiu de 81% para 84,5% entre 2016 e 2017.

Santa Catarina abriu 850 lojas no primeiro semestre de 2018, o que significa um estabelecimento novo a cada cinco horas no Estado. Com esse resultado, o Estado ocupa a segunda posição do país com maior saldo entre aberturas e fechamentos de estabelecimentos comerciais com vínculo empregatício, atrás apenas de São Paulo (2.468). Dentre os
principais segmentos, os hiper e supermercados se destacaram positivamente em números absolutos (+1.378) no país, seguidos pelas lojas de artigos de uso pessoal e doméstico
(+841) e pelo ramo de vestuário (+782). Cabe ressaltar que a abertura de lojas ocorreu em
6 dos 10 segmentos do varejo. Por outro lado, estabelecimentos especializados em venda de materiais de construção foram os que mais fecharam as portas no semestre (-915).

Tarifa de energia elétrica terá
reajuste médio de 13,86%
A partir de 22 de agosto a conta de
energia elétrica no Estado terá reajuste médio de 13,86%, anunciaram as Centrais Elétricas de Santa Catarina na segunda-feira (13). Para os consumidores
residenciais, que representam 78% do
total e recebem baixa tensão, o aumento será de 13,15%. Para aqueles atendidos em alta tensão, como indústrias e shoppings centers, a alta será
de 15,05%. A Celesc disse que a tarifa
paga pelo consumidor deve cobrir custos de geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e impostos.

Crédito para pessoa
física avança
A concessão de crédito para pessoas físicas
cresceu 16% no segundo trimestre, em relação ao
mesmo período de 2017, e somou R$ 72 bilhões, excluindo o cheque especial. No segmento de pessoa física, a carteira do Banco do Brasil teve incremento de 2,2%, tanto no segundo trimestre ante o
primeiro, como em um ano. No Bradesco, esse aumento foi de mais de 6%. No Itaú Unibanco, de
10,2%. Já a carteira de crédito de pessoa física do
gaúcho Banrisul cresceu 15,4% no segundo trimestre em relação ao mesmo período do ano passado. No primeiro semestre, os dados de pessoas jurídicas ainda são piores que os de pessoas físicas.
Em 12 meses, o total de crédito tomado para capital de giro caiu 9,3%, segundo o Banco Central.

Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Fundo PIS-Pasep:
saques são liberados a
17,5 milhões de cotistas
Começou na terça-feira (14) o
pagamento do Fundo PIS/Pasep
aos cotistas de todas as idades que
não são correntistas da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil. Quem tiver direito ao saque pode
ir até as agências dos dois bancos.
Para os correntistas desses bancos que estão com o cadastro atualizado os pagamentos começaram a
ser feitos em conta corrente no último dia 8. São cerca de 17,5 milhões de pessoas que poderão sacar
até o dia 28 de setembro. É preciso levar ao banco um documento de
identificação ou o número de registro do PIS/Pasep, consultando na
hora o valor que tem direito a sacar. Após o dia 28 de setembro, o benefício volta a ser concedido exclusivamente para o público habitual,
formado por cotistas maiores de 60
anos, aposentados, pessoas em situação de invalidez (inclusive seus
dependentes), pessoas acometidas
por enfermidades específicas, participantes do Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC)
e herdeiros de cotistas falecidos.
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VACINAÇÃO Até o momento, 15,67% das crianças contabilizadas pela
meta foram vacinadas no município, sendo que a programação encerra
no dia 31 de agosto

QUATRO PREMIAÇÕES

CTG Juca Ruivo se
destaca na 4ª etapa
de Festival Nacional
Os grupos da Invernada Artística do CTG Juca Ruivo de Maravilha participaram
da 4ª etapa do 18º Festival
Nacional da Cultura Gaúcha, no último fim de semana. O evento fez parte
da programação do 11º Rodeio Artístico Nacional de
Chapecó. Com o resultado, o CTG Juca Ruivo conquistou quatro premiações.

O grupo adulto ficou
com o 1º lugar na categoria Danças Tradicionais
e nesta mesma modalidade Maravilha conquistou o 2º lugar com o grupo mirim. Na Chula Xiru,
Jeferson de Quadros Moreira ficou com o 2º lugar e Yuri Moreira com
a 2ª colocação na categoria Chula Juvenil.
Divulgação

Grupo adulto ficou com o 1º lugar em Danças Tradicionais

E-SOCIAL

Inscrições abertas
para workshop
Com o objetivo de informar os empresários sobre o sistema eSocial, a
Fiesc, Sesi, CDL e Associação Empresarial de Maravilha promovem workshop no
dia 22 deste mês. O sistema
eSocial, que entra em vigor,
estabelece que os empregadores passarão a comunicar ao governo de forma
unificada as informações
relativas aos trabalhadores, como vínculos, folhas

de pagamento e escriturações fiscais, entre outros.
O workshop para esclarecer dúvidas vai começar às 8h, no auditório
da entidade. O tema gestão de saúde e segurança no trabalho para o eSocial será ministrado por
Amanda Barbosa, do Sesi.
O evento é gratuito e as vagas são limitadas. As inscrições podem ser feitas
até a segunda-feira (20).

Hoje é o Dia D da campanha
contra sarampo e poliomielite
Arquivo/O Líder

Diana Heinz

Pelo menos 1.168 crianças com idade entre 1 ano e
5 anos incompletos (4 anos
e 11 meses) devem ser vacinadas em Maravilha. Esta
é a meta municipal da campanha de vacinação contra
o sarampo e a poliomielite, iniciada no dia 6 de agosto em todo país. Embora
as entidades médicas também estejam estimulando
a vacinação para adultos, a
programação tem foco nas
crianças, já que existe risco
maior para essas doenças na
infância.
Conforme a coordenadora da Sala de Vacinas, Solange Hofstatter, todas as crianças nesta faixa etária devem
receber a dose. Aquelas que
estiverem com o esquema
vacinal incompleto receberão as vacinas necessárias
para a atualização e, quem
estiver com o esquema vacinal completo, receberá outro
reforço.
Em Maravilha a campanha é realizada na Sala de
Vacinação e na Unidade de
Saúde do Bairro Bela Vista de segunda a sexta-feira.
Os pais devem levar a carteira de vacinação da criança e
a identidade ou certidão de
nascimento para que ela receba a dose. Até o momento,
15,67% das crianças contabilizadas pela meta foram vacinadas no município, sendo
que a programação encerra
no dia 31 de agosto.
Hoje (18) a campanha

Dia D será realizado na Sala de Vacinação e na Unidade de Saúde Centro 1, em frente
à prefeitura

realiza o Dia D de Vacinação, entre 8h e 17h, na Sala
de Vacinação e na Unidade
de Saúde Centro 1, em frente à prefeitura. Na segunda-feira (20) o cronograma
volta a oferecer a imunização na Sala e na Unidade do
Bairro Bela Vista. “Queremos
que os pais se conscientizem
que todas as crianças de 1 a 5
anos incompletos devem receber a dose, independente
de já terem sido vacinadas.
O Dia D é uma oportunidade
para aqueles que não podem
levar durante a semana”, explica Solange.
COMO FUNCIONA
A IMUNZAÇÃO
DESTAS DOENÇAS?
Crianças que nunca foram imunizadas contra a polio vão receber a Vacina Inativada Poliomielite (VIP),
na forma injetável. Crianças que já receberam uma ou
mais doses contra a polio vão
receber a Vacina Oral Polio-

mielite (VOP), na forma de
gotinha.
Já a imunização contra o
sarampo usada na campanha
é a Tríplice Viral, que protege também contra a rubéola
e a caxumba. Todas as crianças na faixa etária estabelecida vão receber uma dose
da Tríplice Viral, independentemente de sua situação
vacinal.
E ADULTOS?
Apesar de a campanha
ter como foco a infância, todas as pessoas devem estar
atentas. Os adultos com até
29 anos, que não tiverem
completado o esquema na
infância, devem receber
duas doses da Tríplice Viral e adultos com idade entre 30 e 49 anos devem receber uma dose da Tríplice
Viral. O adulto que não souber sua situação vacinal
deve procurar a Sala de Vacinação do município para
tomar as doses previstas

para sua faixa etária.
POSSIBILIDADE
DE SURTO
Desde 1994 foram realizadas seis campanhas contra
o sarampo. A doença grave,
que é extremamente contagiosa e pode matar, voltou a circular no país neste
ano. Já são 822 casos confirmados no Brasil, com surtos
em Roraima e Amazonas,
além de casos isolados em
estados como Rio Grande
do Sul, Rio de Janeiro e São
Paulo. Em Santa Catarina, o
último caso de sarampo registrado foi em 2013, importado de São Paulo. Mas
no ano passado a vacina tríplice viral ficou pela primeira vez abaixo da meta
(95%) no Estado. Apenas
85% das crianças tomaram
a dose em 2017, situação
que torna parte das crianças catarinenses suscetível
à doença.
O vírus da poliomielite não circula no país desde
1990, porém em 2017 essa
imunização alcançou apenas 82% das crianças menores de um ano em Santa
Catarina. No mês passado, o
Ministério da Saúde alertou
que 312 municípios brasileiros estavam com cobertura
vacinal muito baixa contra
poliomielite nesta faixa etária em 2018. Das oito cidades catarinenses que aparecem na lista, Palhoça tem a
pior taxa, 28,8%. Florianópolis também estava na relação, com 40,9%.

Extremo Oeste
Catarinense
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. Geovani Delevati

Doenças da próstata
São três as principais doenças da próstata: prostatite e dois tipos de tumores
(benigno e maligno), patologias bastante frequentes no homem
Do formato e do tamanho
aproximado de uma castanha
portuguesa, a próstata só está
presente no homem e se localiza logo abaixo da bexiga, envolvendo a uretra, aquele canal por
onde passa a urina. É uma glândula que faz parte do sistema reprodutor masculino, produzindo
um líquido que se junta à secreção da vesícula seminal e do testículo para formar o esperma.
A próstata cresce pouco até a
puberdade, quando passa a sofrer
influências mais intensas do hormônio masculino (testosterona),
alcançando seu tamanho normal,
em torno de 15 a 20 gramas, por
volta dos 20 anos. Já está provado
que seu crescimento está relacionado com o envelhecimento.
São três as principais doenças da próstata: prostatite e dois
tipos de tumores (benigno e maligno), patologias bastante frequentes no homem.
Prostatite
É bastante comum e chega a
atingir quase 30% da população
masculina. Ela é mais comum
na forma crônica e geralmente
é assintomática, mas quando
dá sintomas, os mais frequentes
são: ardor ou queimação ou um
desconforto junto ao orgasmo,
esperma de cor amarelada,
vontade frequente para urinar,
etc. Quando cai a resistência física
das pessoas, a prostatite se exacerba e aparece de uma forma bastante aguda, provocando febre
alta, queda do estado geral e sintomas típicos de infecção urinária,
como ardor ao urinar e micções
extremamente frequentes.
As principais causas de prostatite no homem são após as ure-

trites, como a gonorreia, após relacionamentos com parceiras
com infecções ginecológicas e
ainda após relação anal sem preservativo. O tratamento é feito
com antibiótico e por um período mais longo do que os tratamentos habituais. Após o tratamento, o paciente necessita ficar
atento, pois os sintomas da prostatite aguda podem voltar sempre que houver uma queda da resistência do homem portador da
prostatite crônica.
Tumores
Existem dois tipos de tumores da próstata: os malignos (ou
câncer) e os benignos, também
chamados de aumento benigno
da próstata ou hiperplasia prostática benigna (HPB).
Maligno – O tumor maligno,
ou seja, o câncer de próstata, chega a atingir em torno de 16% dos
homens e a sua frequência aumenta com a idade dos homens.
Quando diagnosticado nas
fases iniciais, a cirurgia ou a radioterapia podem curar o câncer
da próstata, porém em fases mais
avançadas não existe cura, mas
o câncer pode ser neutralizado e
permanece inativo quando se bloqueia a ação do hormônio masculino (testosterona). A testosterona
é responsável pela alimentação da
próstata e ela pode ser bloqueada
através de injeções ou pela castração cirúrgica do portador de câncer avançado da próstata.
O exame periódico do homem com o urologista é extremamente importante porque o
câncer da próstata não apresenta
sintomas nas fases iniciais. Portanto o diagnóstico precoce e a
possibilidade de cura só existem

quando se faz exames rotineiros
pelo menos uma vez ao ano.
Benigno – O tumor benigno (ou HPB) é também mais frequente quanto maior for a idade
do paciente e é muito mais frequente que o câncer da próstata, pois chega a atingir quase 70%
dos homens acima de 70 anos.
A hiperplasia prostática começa a aparecer em homens acima de 40 anos e se caracteriza por
um aumento da próstata apenas
no local, diferentemente do câncer, que se espalha provocando
as metástases. O aumento benigno da próstata passa a ser um
problema quando ela dificulta a
passagem da urina, porque, ao
crescer, a próstata pode obstruir a
uretra, que passa por dentro dela.
Os sintomas que a HPB
provoca quando há
obstrução da uretra são:

- aparecimento de micções
durante a noite (uma, duas, três,
várias vezes)
- aumento da frequência
urinária diurna
- diminuição da força e do
calibre do jato urinário
- demora para iniciar a micção
- sensação de urgência para
urinar e às vezes até perda de
urina nessas situações, entre
outras.

Esses sintomas independem
do tamanho da próstata porque
um homem pode ter a próstata
muito aumentada e não ter nenhum sintoma porque o aumento da próstata não causou estreitamento ou obstrução da uretra. Por
outro lado, homens com próstatas
menores podem ter todos esses
sintomas porque o crescimento
da próstata provocou uma obstru-

ção importante na uretra.
Quando o homem tem a
próstata aumentada, mas não
tem sintoma algum, normalmente não se trata e apenas faz-se o
controle anual com o urologista.
Diante dos sintomas é que
se deve fazer o tratamento da
HPB, que pode ser clínico ou cirúrgico. O tratamento clínico
pode ser sintomático ou etiológico. Os medicamentos sintomáticos apenas melhoram os sintomas que a obstrução produz na
uretra. Esses medicamentos fazem com que o homem acorde menos durante a noite, urine
com mais facilidade, enfim diminui os sintomas da HPB. Esses
medicamentos sintomáticos atuam imediatamente reduzindo os
sintomas, mas não interferem na
evolução da doença.
Os medicamentos chamados etiológicos demoram muitos
meses para agir, mas têm a capacidade na grande maioria dos casos de bloquear o crescimento da
próstata e até em muitos casos fazê-la regredir no tamanho.
Portanto o tratamento clínico do tumor benigno da próstata com medicamentos só deve
ser feito quando se observa uma
possibilidade de evolução da doença ou quando os sintomas de
obstrução já apareceram.
A cirurgia da HPB é recomendada quando falha o tratamento clínico ou quando a obstrução já é muito intensa, agravando
os sintomas e às vezes levando à retenção urinária aguda, quando há
a necessidade de passar uma sonda para esvaziar a bexiga.
Fonte: Sociedade
Brasileira de Urologia
Dr. João Afif Abdo – São Paulo, SP
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BENEFICENTE

Voluntários
promovem 1ª Rua
Lazer Solidário hoje
De uma conversa entre amigos surgiu a ideia de
promover um evento para
diversão entre crianças e
adultos. Logo os idealistas
chamaram novos voluntários que criaram a primeira edição da Rua Lazer Solidário. A promoção é de
comerciantes voluntários,
em parceria com Horus,
Unopar, Aurora Alimentos e LEO Clube Maravilha.
O evento será realizado na Avenida Araucária, a
partir das 15h30, hoje (18).
No local também será realizado um brechó solidário
a partir de doações de mais
de mil peças, sendo que o
lucro será revertido à Apae

Marisol. “O evento auxiliará a Apae de Maravilha,
que está no Agosto Laranja,
mês da prevenção a deficiências. Um dos objetivos
do nosso encontro é ajudá
-los”, explica Tânia Zanella.
A ação também terá
brincadeiras, pintura facial, contação de histórias
e outras atividades. Quase
100 pessoas estão envolvidas voluntariamente na organização. “Daremos atenção à diversão folclórica,
como perna de pau, elástico e outras. Também haverá venda de algodãodoce, sendo que todo o
valor arrecadado será destinado à Apae”, declara.

Centro Cultural
25 de Julho sedia
Encontro de Corais
três cantos, todos aplaudidos pelo público presente.
Cada grupo recebeu
um brinde pela participação. O evento encerrou
com jantar de confraternização, com churrasco. O lucro do jantar será
usado pelo Coral Sempre Alegre em viagens e
participação em encontros de corais na região.
Fotos: Carine Arenhartt/O Líder

Coral Sempre Alegre deu início às apresentações

Evento reuniu corais da região

Maravilha terá ações no Dia
Mundial da Limpeza
CARINE ARENHARDT

Pela primeira vez Maravilha está entre as cidades
brasileiras confirmadas para
o Dia Mundial da Limpeza,
programado para 15 de setembro. A JCI é uma apoiadora do projeto em nível
mundial e é a entidade que
organiza a ação em Maravilha. Outras entidades do município e órgãos públicos estão sendo convidados para
participar da programação.
Conforme Liliane Nicolli,
que faz parte da JCI Maravilha, a ideia é envolver o

Ilustração

maior número de pessoas no
Dia Mundial da Limpeza. O
objetivo é chamar a atenção
da comunidade para a quantidade de lixo depositado em
locais impróprios. Para este
dia, serão identificados locais no município com acúmulo de lixo e montados grupos de voluntários que farão
a limpeza.
No Brasil, nesta semana, havia 193 cidades, 20 capitais e 25 estados confirmados para o Dia Mundial
da Limpeza. Em nível mundial, mais de 150 países terão
ações neste dia.

700 ALMOÇOS

MARAVILHA

Promovido pelo Coral Sempre Alegre, que faz
parte do Centro Cultural 25 de Julho, o Encontro de Corais foi realizado
no sábado (11) em Maravilha. A programação começou às 17h, no Centro
Cultural 25 de Julho, com
a apresentação de 10 corais de Maravilha e região.
Cada grupo apresentou

15 DE SETEMBRO Programação é organizada pela JCI e vai contar
com mutirões de limpeza

Grupo Escoteiro Raízes promove almoço
no Salão Paroquial
Com uma avaliação final muito positiva, o Grupo
Escoteiro Raízes de Maravilha promoveu no sábado (11)
almoço servido para aproximadamente 700 pessoas.
O evento foi no Salão Paroquial e os participantes degustaram cardápio à base
de macarronada com galeto e acompanhamentos.
O objetivo do almoço

foi arrecadar recursos para
o grupo, para a compra de
materiais usados em acampamentos e viagens dos escoteiros. O evento é tradicional, realizado anualmente
no sábado que antecede o
Dia dos Pais. O presidente do grupo, Girlei Polazzo,
agradece a todos que participaram do almoço e aos
que trabalharam no evento.

Carine Arenhardt/O Líder

Cardápio teve macarronada com galeto e acompanhamentos

CAMPANHA

Com ações de conscientização, LEO Clube
promove Agosto Laranja
Marcado como o mês de
prevenção às deficiências, o
Agosto Laranja foi tema de
campanha desenvolvida pelo
LEO Clube Maravilha. Uma
das etapas do movimento foi
promovida no sábado (11)
com o objetivo de reconhecer
as pessoas pela sua “atitude
100%”. O título foi atribuído
a pessoas que desenvolveram uma boa ação, ajudando o próximo, de forma desinteressada e espontânea.
Conforme os integrantes, uma das protagonistas da
ação foi Calúzia Santa Catari-

Divulgação

Certificados de boa ação foram entregues a pessoas que se dispuseram a ajudar o próximo

na, que se locomove por meio
de cadeira de rodas e sente a dificuldade, em diversos
pontos da cidade, de acessar
o passeio público. Ao tentar

buscar o acesso a esses locais,
Calúzia teve o apoio de pessoas que se dispuseram espontaneamente a ajudá-la,
momento em que foram abor-

dadas e reconhecidas pela
“atitude 100%” em ajudar o
próximo e receberam um
certificado do LEO Clube.
As ações de sábado (11)
que fazem parte da campanha Agosto Laranja do
LEO Clube Maravilha têm
como coordenadora Pâmela Sangalli. “A conclusão
de todo esse trabalho ainda está em fase de desenvolvimento e será feito seu
lançamento oficial em breve, pelas redes sociais, disponibilizados para toda
a comunidade”, explica.
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PROJETO SOCIAL Iniciativa foi desenvolvida pela Aurora Alimentos e Cooperativa Regional Auriverde de Maravilha

Com ações voluntárias, CEI Proinfância
Criança Sorriso recebe melhorias
CAMILLA CONSTANTIN

P

equenas atitudes podem
fazer a diferença no dia a
dia das pessoas, transformando o mundo em que vivemos em um lugar melhor. Fazer
o bem por meio de um trabalho
voluntário, por exemplo, é um
dos meios de contribuir com a
comunidade, com base em ideais de cooperação, solidariedade
e compromisso.
Os profissionais e alunos do
CEI Proinfância Criança Sorriso
vivenciaram esta realidade nos
últimos meses, período em que
voluntários da Aurora Alimentos
e da Cooperativa Regional Auriverde de Maravilha realizaram
ações no educandário. O trabalho fez parte do projeto Cooperar para Transformar, que une
cooperativas com o objetivo de
contribuir para uma sociedade

melhor por meio da prática do
trabalho voluntário.
Com o projeto social, diversas melhorias e reparos foram
promovidos. A equipe limpou os
muros, fez a reposição de areia
no parque, limpou os brinquedos externos e as canaletas, vedou os toldos e revitalizou a horta, plantando chás e temperos.
Os voluntários também auxiliaram na organização dos espaços, fizeram consertos elétricos e
de encanamento e trabalharam
com adubagem e paisagismo.
Para deixar o ambiente escolar com uma aparência ainda melhor, a Associação de Pais
e Professores (APP) da escola
comprou tintas e os voluntários
realizaram a pintura das dez salas de aula. Outra ação desenvolvida em prol da comunidade
escolar foi a arrecadação de diversos produtos de limpeza.

Fotos: Divulgação

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Voluntários plantaram chás e temperos

Equipe promoveu a pintura das salas

AVALIAÇÃO
De acordo com a diretora do CEI Proinfância Criança
Sorriso, Janaina Freitag Panzera Buffon, o trabalho
desenvolvido foi excelente e a equipe da creche ficou
muito feliz e honrada em conhecer cada colaborador.
“Queremos gentilmente agradecer por tudo que
fizeram pela nossa escola, por toda atenção, cuidado e
disponibilidade aplicados integralmente na realização
de um belo projeto social. Agradecemos a cada um que
se dispôs a fazer esse trabalho com muita dedicação,
já que além de tudo que foi sugerido ainda tiveram a
capacidade de fazer muito mais”, diz.
A profissional destaca que o trabalho desenvolvido
contribui para o dia a dia dos alunos e também da
equipe que atua no local. Ela também parabeniza a
iniciativa do projeto social e afirma que todos serão
sempre bem-vindos na escola. “Prometemos manter
o que plantaram aqui e colher belos frutos. Fiquei
emocionada quando vi tanta gente, com tanto a
oferecer”, afirma.

Diversos produtos de limpeza foram arrecadados

Janaina Buffon, diretora do educandário
Voluntariado contribuiu para o dia a dia dos alunos e da equipe escolar

Creche fica localizada no Bairro Madalozzo
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religião

Vinicius Ventura
assume como ministro
de batismo e casamento
O jovem Vinicius Ventura presta serviço voluntário desde 2013 na comunidade do Bairro União, em Maravilha. Nesse
contexto, ele foi o ministro mais
jovem da história a ser instituído da Paróquia São José Operário e da Diocese de Chapecó. Depois de cinco anos, ele
fez o curso de teologia pastoral e participou das formações
para ministros da paróquia.
Agora, a pedido da comunidade, em 2018 Ventura assume o ministério para realizar
batismos e casamentos. Ainda não havia ministro para casa-

Arquivo Pessoal

FLORIANÓPOLIS O capitão segue comandando a 3ª Companhia do
Corpo de Bombeiros de Maravilha

Comandante do Corpo de Bombeiros
de Maravilha é promovido a capitão
O Corpo de Bombeiros e
Polícia Militar de Santa Catarina promoveram cerimônia conjunta neste mês, em
Florianópolis, para promoção
de militares e formatura de 35
cabos do Corpo de Bombeiros
Militar, além de 199 sargentos

da Polícia Militar. O evento
contou com a presença do governador do Estado, Eduardo
Pinho Moreira, e foi realizado
no Centro de Ensino da Polícia Militar.
O comandante do Corpo
de Bombeiros de Maravilha,

João Emiliano de Moura Miranda, esteve entre os militares promovidos. Ele foi nomeado capitão bombeiro militar.
O capitão segue comandando
a 3ª Companhia do Corpo de
Bombeiros de Maravilha.
Pinho Moreira parabe-

nizou os formandos pela dedicação no aperfeiçoamento
profissional, dizendo que ao
longo de sua trajetória como
médico cardiologista pôde
presenciar inúmeras cenas de
salvamentos de vidas em ambientes hospitalares.
Fotos: Divulgação

Vinicius Ventura vai promover
cerimônias de casamento e batismo

mentos na comunidade. “Sempre pensando no melhor para
nossa comunidade”, afirma.

MACARRONADA

Apae Marisol promove
almoço no sábado (25)
O tradicional almoço beneficente da Apae Marisol de Maravilha está marcado para sábado (25), no Salão Paroquial. As
fichas estão sendo comercializadas na escola e com membros
da diretoria, podendo ser adquiridas até a sexta-feira (24). O cardápio será macarronada, galeto, pães, cucas e saladas. O valor
para o almoço custa R$ 20 para
adulto e R$ 12 para crianças de
7 a 12 anos. A expectativa é de

João Emiliano de Moura Miranda foi promovido a capitão

Cerimônia foi em Florianópolis

BAIRRO UNIÃO

que aproximadamente mil pessoas participem do evento.
No dia também será feito o sorteio da ação entre amigos, que vai entregar 20 prêmios. Cada número está
sendo vendido pelo valor de
R$ 2,50. Conforme a diretora da Apae, Adriane Polazzo,
os recursos arrecadados com
a ação entre amigos e almoço serão utilizados para a manutenção da escola especial.

Escola Santa Terezinha promove
tradicional jantar-dançante
Com participação de
aproximadamente 400 pessoas, o jantar-dançante foi realizado no sábado (11), no salão comunitário do Bairro
União, em Maravilha. O evento foi organizado pela direção

da Escola de Educação Básica
Santa Terezinha, em conjunto
com a Associação de Pais e
Professores (APP). Os participantes degustaram cardápio à base de macarronada,
galeto e acompanhamentos.

A direção da escola fez
uma avaliação positiva do
evento e agradeceu a todos que participaram. Após
a janta, a Banda GM animou o evento com música ao vivo. Os recursos ar-

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

O Líder

Ação entre amigos terá sorteio no dia 25

recadados serão usados
para a compra de material escolar e para o desenvolvimento de outras atividades, além de auxiliar
na execução de reformas
na parte física da escola.

Cardápio foi macarronada com galeto e acompanhamentos

Cerca de 400 pessoas participaram do evento
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TOQUE DE REQUINTE
por Simone Hübner

conselhos

de pessoas de 60 anos
para a juventude

Apresentamos abaixo 40 sábios conselhos de pessoas de 60 anos para a juventude:
1. Viva no momento presente.
2. Caminhe na natureza.
3. Encontre uma fuga da sua rotina. Pode
ser uma atividade, um esporte, um exercício
ou uma prática que realmente o faz feliz.
4. Sempre seja honesto consigo mesmo.
Nem sempre será fácil, mas o beneficiará
grandemente.
5. Siga o seu próprio caminho e não se
prenda a estereótipos.
6. Não se preocupe em ficar velho,
preocupe-se em não ser chato.
7. A velhice faz parte do ciclo da vida,
querendo ou não. Viva sua vida sem
temores.
8. Nunca pare de buscar coisas que o
iluminem e proporcionem a verdadeira
felicidade.
9. Por mais que a vida seja simples, nem
sempre é fácil viver. Não dificulte as coisas
mais do que o necessário.
10. Não importa se já for adulto, mantenha
sempre o respeito.

11. Invista seu dinheiro em coisas que
realmente valham a pena.
12. Não acumule lixo. Liberte-se de todas as
coisas que são desnecessárias em sua vida.
13. Descomplique sua vida, mantendo
apenas pessoas positivas ao seu redor.
14. Pratique empatia. Trate as pessoas
como você gostaria de ser tratado.
15. Dê o seu amor sem interesses ou
restrições.
16. Não entre em um relacionamento pela
pressão de sua família ou da sociedade.
Leve as coisas no seu próprio tempo.
17. Tenha empatia consigo mesmo e não se
maltrate por seus erros.
18. Tire muitas fotos. Elas são boas maneiras
de mantermos momentos e pessoas
especiais sempre vivas em nossa memória.
19. Aprenda a perdoar.
20. Abandone toda a raiva e ressentimento
e mantenha em sua vida apenas emoções
positivas.
21. Seja muito seletivo em suas amizades,

mantenha perto apenas pessoas que
despertem a sua melhor versão.
22. Valorize sua família. Muitas pessoas
dariam tudo para ter pessoas com as quais
compartilhar suas vidas.
23. Nunca durma com raiva de alguma
pessoa que você realmente ama.
24. Mostre seu amor abertamente para as
pessoas essenciais em sua vida.
25. Reconheça toda a sabedoria e
transformação que chegam após os 30
anos.
26. Não gaste o seu tempo preocupado
com coisas que não estão em seu poder
mudar.
27. Entenda que nós não podemos mudar
outra pessoa. As pessoas só mudam se
realmente desejam.
28. Sorria mais.
29. Confie em sua intuição.
30. Não alimente pensamentos ou
sentimentos negativos de si mesmo.
31. Seja mais relevante. Levar tudo para

o lado pessoal apenas cria desconfortos
desnecessários.
32. Não se esforce para ser perfeito. Ao
invés disso, seja único.
33. Tenha a humildade de aprender com
pessoas mais novas.
34. Aprenda a cuidar de si mesmo, sem
depender de outra pessoa para satisfazer
suas necessidades.
35. Não permita que o medo controle sua
vida.
36. Nunca pare de se desenvolver –
mentalmente, fisicamente e espiritualmente.
37. Valorize a grande oportunidade de
envelhecer e aproveite a sua liberdade.
38. Nunca diga que você é velho ou novo
demais para fazer algo.
39. Entenda que tudo vai ficar bem. Nós
temos tudo o que precisamos para viver
cada fase de nossas vidas.
40. Seja grato!
Luiza Fletcher/O Segredo

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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MODA & ESTILO
por Susane Zanin

Vestido + casaco
Adoro montar esses combos de peças! Naqueles dias sem inspiração que olhamos e olhamos para o guarda-roupa sem “ver” nada, eles
funcionam como fórmulas prontas que podem
nos salvar. O combo de hoje é o da combinação
mais democrática de todas: vestido com casaco.
Muitas mulheres ainda têm dúvidas, principalmente nas ocasiões formais, sobre a questão dos
comprimentos de vestido com casaco. Há alguns
anos se falava que o vestido deveria ser um pouco mais comprido que o casaco, deixando aparecer
um pouco da barra do vestido. Entretanto, os casacos mais estilosos do momento são aqueles superlongos, chegando até o joelho ou abaixo dele. Assim, as regras de comprimentos desapareceram.
O único cuidado que você deve ter sobre isso
é se o seu casaco e seu vestido forem muito curtos,
ou seja, acima da metade da coxa. Além de não poderem ser usados em qualquer ocasião, se você utilizar um casaco mais comprido que o vestido a impressão que passará é de que não tem nada por
baixo do casaco. Assim, se você quiser usar vestidos
curtos, prefira casacos mais curtos que o vestido.
Fora isso, você está totalmente liberada para escolher os comprimentos de sua preferência! A combinação que muitas fashionistas têm apostado é de
um vestido justo mais comprido com um sobretudo solto. Casacos e vestidos são uma combinação
atemporal, feminina e estilosa, aposte nesta dupla!

Esmaguem Ação solidária feita É formado pelas estruturas que
com os
pelo Médico Sem revestem externamente o corpo do
pés
Fronteiras Maio, em
homem
Alternativa à
(Anat.)
e pela Cruz Vermelha francês
cafeteira elétrica

Avaliação aplicada
pelo Inmetro
Peça que abafa o
ruído de um tiro (pl.)

Burca,
niqab e
chador
(Rel.)

Cidade de
Goiás
Vigor
(pop.)

Cristais
para
banhos de
imersão
Os mísseis
controlados a
distância

Dama, em Espécie
francês de gaivota
(?) Delevingne,
modelo britânica

Água, em
francês
Enganada

Dinâmica
(abrev.)
Alternativa
ao zíper, é
inspirado
no carrapicho

Agita fortemente
(remédio
líquido)
Bairro de
Manhattan
Dele, em
inglês

Idioma inca
Título do
Sidarta
Gautama

Tema
típico da
pintura de
Rafael
"(?) – O
Filme",
comédia
(Cin.)

Imodesta,
como a
periguete
Segmentos
iguais no
quadrado
"Intensiva",
em CTI

Tire a
vida de
(?) Lee,
cineasta
(?) Freire
Filho,
diretor
teatral
Exercitou-se
na piscina
Fenda,
em inglês

Duro
Diz-se do
tempo
chuvoso

Consoante
nasal que
se liga a
"B" e "P"
"Igual", em
"isóbaro"

Dr. (?),
rapper
dos EUA

Superfície
Evidente
Dê início
(a um
negócio)

Doutor Honoris (?),
título conferido a
Lula
Misturar
(as cartas
do pôquer)

BANCO

De (?):
tranquilo;
sossegado
(gíria)
Calçado
militar
Hidrogênio
(símbolo)

Saca (o
dinheiro
do banco)

3/eau — gap — his — mai. 4/dame. 5/causa — jataí. 6/harlem. 7/quíchua. 13/véus islâmicos.
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18/8 - 1ª Feira do Projeto Jovens Empreendedores – 13h30 – Espaço Criança Sorriso
- 1ª Rua do Lazer Solidário – 15h30 – Avenida Araucária
- Café Colonial da Oase – 16h – Salão da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil
- Jantar-dançante – 20h – Linha Cabeceira do Iraceminha
- Heineken Green Party – 23h55 – Green Club
19/8 - Festa do Padroeiro Alexandre de Bérgamo – 10h – Linha Barro Preto
25/8 - Jantar das Orquídeas – 20h30 - Salão da Igreja Evangélica de Confissão
Luterana no Brasil
- Almoço Apae Marisol - 11h - Salão Paroquial Católico
26/8 - Festa da Melhor Idade – 10h - Salão Bairro Pioneiro
31/8 - Show com Zé Felipe – 23h30 – Hangra
15/9 - MC Jerry Smith – 23h30 – Play Club

P
U S I SL
A I S
E L E G
E M A
I N
S
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U I C H
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I
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R I G
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Maravilha

T
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E
Q
U
A
L
I
D
A
D
E

Agenda de eventos

espaço gourmet
Caçarola Italiana
Ingredientes
2 copos americanos de açúcar
2 copos americanos de leite
2 colheres (sopa) de manteiga sem sal
50g de queijo parmesão ralado
5 colheres (sopa) de farinha de trigo
100g de coco ralado
Modo de preparo
Bata o açúcar, o leite, a manteiga e o queijo
no liquidificador, acrescente a farinha de trigo

peneirada e o coco ralado e misture até ficar homogêneo. Despeje a massa em uma forma untada e leve para assar em forno preaquecido a
230ºC por 45 minutos.
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área VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

No último sábado mais uma turma de Direito da Unoesc de Maravilha encerrou mais um ciclo. Que nesta nova
etapa, cada um possa crescer ainda mais com os conhecimentos adquiridos. Parabéns!!

Neste domingo nosso
caro colega do grupo WH
Comunicações Celso
Ledur comemora mais
um aniversário. Votos de
felicidades!

Sani, feliz aniversário! Parabéns por
ser essa pessoa maravilhosa, que
batalha todos os dias em busca dos
seus objetivos. Muitas felicidades! É
o desejo dos amigos e familiares.

Vitor, feliz aniversário! Você
merece o melhor. Muita
saúde, paz e amor, muitos
anos de vida mais. Parabéns!
Homenagem de sua família e
amigos.

Parabéns a este belo casal,
Kaline e Geovane, foi uma
cerimônia linda. Felicidades!!
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

Precisamos usar melhor
as palavras
Você já pensaram que as palavras, após pronunciadas,
são como penas ao vento. Impossíveis de serem recolhidas.
Os homens públicos, não poucas vezes, têm se dado
muito mal por falarem, de forma apressada, sem refletirem, expressando o que lhes vêm à mente, de rompante.
Por mais que, posteriormente, busquem ajustar, acertar,
dificilmente são sanados os efeitos, na totalidade. Mesmo porque muitos dos que ouviram, inicialmente, poderão não ser alcançados pelas explicações dadas posteriormente.
No relacionamento entre patrões e empregados, a
questão não se faz diferente. Funcionários podem ser dispensados por terem utilizado mal a palavra, desrespeitando colegas ou superiores. Ou por passarem informações
inverídicas, comprometendo até a imagem da empresa.
Mas também existem patrões que não têm a devida sensibilidade, podem sofrer ações punitivas quando agridem
verbalmente aos seus empregados.
Entre amigos e na família, a questão se faz ainda mais
delicada. Confidências feitas nos momentos em que tudo
vai bem são repassadas, sem critério, a muitos, quando
o laço afetivo se rompe, por esta divulgação inadequada.
Nos dias atuais, com as facilidades das redes sociais,
esse procedimento tem tomado maior vulto. Sem refletir,
pessoas informam a muitas outras questões que deveriam
ser confidenciais. Também inverdades, calúnias, maldades. Pela rapidez, logo alguém é alvo de suspeitas, queixas e olhares críticos.
A dica é: não utilizemos a palavra escrita ou falada
para denegrir pessoas ou instituições. Vamos refletir antes, ponderando se o que nos move não é simplesmente o
egoísmo, ou a inveja ou qualquer outra paixão menos feliz. Nesse caso, é urgente segurar o nosso impulso. Pare e
reflita!!! Agora se nosso intuito é de ajudar, o primeiro a
ser procurado é o próprio interessado.
Devemos lembrar o ensinamento do nosso Mestre Jesus, que se alguém tiver algo contra seu irmão, deve ir ter
com ele. E infelizmente depois de tanto tempo, ainda não
aprendemos.
Vamos refletir. E mudar de atitude, seja você aquele que projeta luz. Que a tua palavra seja a da alegria, do
bom ânimo e consolo.
Tenham todos um bom fim de
semana, com muita paz e luz!

design em pauta

por Lais Oro e Andrea Costa Pelissari

VILA MADALENA E A SUSTENTABILIDADE
Algo de diferente está
acontecendo no badalado
bairro Vila Madalena, em São
Paulo. Já conhecido pelos muitos bares, agora também está
ficando conhecido pelas obras
sustentáveis. Muitas edificações de containers (inclusive prédios de cinco andares!),
edificações com reuso de materiais e agora, em andamento,
um edifício de 13 pavimentos
todo em madeira certificada.
O projeto do conceituado escritório franco-brasileiro
Triptyque é muito conceitual.
Localizada em um terreno de
1.025 m² no bairro, a proposta
é uma inciativa da empresa florestal brasileira Amata e prevê
a construção de uma torre escalonada de 13 pavimentos,
que totalizará 4.700 m² de área
construída e contará com espaços de coworking (é um
modelo de trabalho que se
baseia no compartilhamento
de espaço e recursos de es-

critório), coliving (tendência
urbana de compartilhamento
de moradias) e restaurante.
O edifício foi batizado de Amata e sua estrutura
será construída em CLT, um material composto por várias camadas de madeira maciça coladas em duas diferentes direções.
O material resultante é capaz
de suportar grandes esforços e
pode ser empregado na estrutura de edificações em altura.
A proposta apresenta soluções inovadoras não apenas
em função do material empregado, a madeira, mas também
por sua rápida construção e
longa durabilidade. De acordo
com os arquitetos, “o edifício é
a aplicação da naturalização da
arquitetura e propicia uma experiência sensorial total, metáfora de uma floresta urbana
habitável, a madeira visível e
invisível, o uso da vegetação e
da paisagem”.
E aí, curtiu?

na sua estante
A casa das orquídeas
Quando criança, Julia viveu na grandiosa
propriedade de Wharton Park, na Inglaterra,
ao lado de seus avós. Lá, a tímida menina
cresceu entre o perfume das orquídeas
e a paixão pelo piano. Décadas mais
tarde, agora uma pianista famosa, Julia
é obrigada a retornar ao local de infância
na pacata Norfolk após uma tragédia
familiar. Abalada e frágil, ela terá que
reconstruir sua vida. Durante sua recuperação, ela conhece
Kit Crawford, herdeiro de Wharton Park, que também carrega
marcas do passado. Ele lhe entrega um velho diário que trará
à tona um grande mistério, antes guardado a sete chaves pela
avó dela. Repleto de suspense, A casa das orquídeas viaja da
conturbada Europa dos anos 1940 às paisagens multicoloridas
da Tailândia, tecendo uma trama complexa e inesquecível.

A Duquesa Feia
Como ela ousa achar que ele a ama,
quando Londres inteira a chama de
Duquesa Feia? Theodora Saxby é a última
mulher com quem se poderia esperar
que o lindo James Ryburn, herdeiro do
ducado de Ashbrook, se casasse. Mas
depois de um pedido romântico feito na
frente do próprio príncipe, até a realista
Theo se convence de que o futuro duque
está apaixonado. Ainda assim, os tabloides dizem que a união
não durará mais do que seis meses. Em seu íntimo, Theo
acredita que os dois ficarão juntos para sempre… até que ela
descobre que o que James desejava não era seu amor, mas
seu dote. E a sociedade, que primeiro se chocou com seu
casamento, se escandaliza com sua separação. Agora James
precisará enfrentar a batalha de sua vida para convencer Theo
que ele amava a patinha feia antes que ela se transformasse
em cisne. E Theo logo descobrirá que, para um homem com
alma de pirata, vale tudo no amor – e na guerra.
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A Lei Maria da Penha completou 12 anos em 7 de
agosto de 2018, em Maravilha a polícia registra
54 inquéritos e 30 pedidos de medida protetiva.
A Polícia Militar também acompanha mais de 30
famílias com registro de violência doméstica

Cleiton Ferrasso

N

o Brasil, a Central de Atendimento à Mulher, o Ligue
180, registrou quase 80 mil relatos de violência de janeiro a julho de 2018. Desse total, 63.116
foram classificados como violência doméstica. Os dados
abrangem cárcere privado, homicídio, tráfico de pessoas,
tráfico internacional de pessoas, tráfico interno de pessoas e as violências física, moral, obstétrica, patrimonial,
psicológica e sexual. O balanço foi divulgado pelo Ministério dos Direitos Humanos na
segunda-feira (13).
Em Maravilha, a Delegacia
de Polícia Civil registrou 54 inquéritos policiais relacionados
à violência doméstica nos primeiros sete meses deste ano e
30 pedidos de medidas protetivas. No total, foram 175 inquéritos policiais instaurados de janeiro a julho de 2018.
A Lei Maria da Penha completou 12 anos em 7 de agosto

de 2018. Para o delegado Joel
Spech, os números de denúncias e inquéritos em Maravilha
significam que a Lei está funcionando.
“A maioria dos casos que
a vítima nos procura e há determinação da medida protetiva de urgência, esses casos a maioria são cumpridos.
O agressor se afasta e para de
manter contato. Então é muito
positivo o trabalho. E nos poucos casos que o agressor descumpriu a determinação, ele
foi preso”, afirma Spech.
Na avaliação do delegado, antes dessa legislação específica não existia pena para
o agressor. “Quando o homem
batia na mulher, muitas vezes
essa agressão resultava no pagamento de uma cesta básica,
uma simples transação penal, e
hoje é diferente. Com a Lei Maria da Penha, ele responde processo criminal, as penas são
altas e se houver o descumprimento das medidas protetivas,
ele é preso”, compara Spech.

Rede Catarina de Proteção à Mulher
Em meio aos conflitos ainda é possível encontrar uma força para continuar a vida. Um órgão mediador dos conflitos que acompanha o caso de perto.
Esse é o trabalho da Rede Catarina da Polícia Militar de Maravilha, implantada há dois meses. A Rede
conta com a Patrulha Maria da Penha, que é constituída por um policial homem e uma mulher, e visita
os locais onde houve uma violência. Atualmente são
35 endereços que a Patrulha acompanha a situação,
a maioria no município de Maravilha. O capitão Altair Lisot, da 3ª Companhia do 11º Batalhão da Polícia Militar, explica o trabalho da Rede Catarina.
“A Polícia Militar é a primeira a atender uma ocorrência quando é solicitada. Então ela tenta mediar a
situação, identificar o tipo de agressão, se é caso de flagrante ou não, e se a vítima pretende representar nos
casos que é possível quando não há flagrante. A PM
não para neste momento e procura ir mais a fundo.
Esse é o cunho da Rede Catarina, que retorna nos endereços onde houve a violência doméstica e procura
restabelecer uma conexão com essa família. Ali a Patrulha Maria da Penha tenta identificar os principais
fatores geradores da violência, identificar aqueles
que a Polícia Militar pode atuar e quando não cabe
à PM, são acionados os demais órgãos responsáveis
pela Rede Catarina, como a Polícia Civil, o Creas,
Caps, Infância e Juventude, Conselho Tutelar, Ministério Público e outros órgãos da prefeitura”, explica.

Vítimas contam com apoio na prefeitura
Outra instituição que a vítima de
violência doméstica pode contar é o
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas) de Maravilha.
A equipe é composta por psicóloga, assistente social, pedagoga e advogada. A
coordenadora do Creas, Beatriz Beduschi, revela que algumas vítimas chegam
por meio da indicação da Rede Catarina, Polícia Civil ou por conta própria.
“Algumas vêm e a gente consegue
atender, outras desistem na metade do
caminho. Temos casos novos e antigos.
Há situações que conseguimos algum
progresso quando a pessoa busca se ajudar, porque o Creas fornece as ferramentas, mas a vítima também tem que se ajudar”,comenta.
A psicóloga do Creas, Dayana Basso Perozzo, revela que as vítimas, quando procuram ajuda, estão emocionalmente abaladas e o trabalho da equipe
auxilia na recuperação psicossocial delas. “Nós trabalhamos com o psicossocial, fazemos visita domiciliar, temos um
grupo de mulheres e avaliamos os casos
que na maioria das vezes são encaminhados para a Secretaria de Saúde, para
atendimento psicológico clínico. Trabalhamos em equipe e fazemos os encaminhamentos”, explica a psicóloga.
A pedagoga do Creas, Leandra Nu-

nes, reforça o acompanhamento psicossocial. “Buscamos fortalecer a autoestima da mulher fazendo com que
ela compreenda que aquilo que ela
está sofrendo é uma violência e não
pode se submeter a isso. O trabalho
em equipe é sempre voltado para ela”,
complementa.
Além desses serviços, a assistência social é outro braço que a vítima
de violência pode contar. A assistente social Márcia Besing destaca a importância da Rede Catarina de proteção. “Nós percebemos que a partir
desse acompanhamento da Polícia Militar, por meio da Rede Catarina, as mulheres conseguem vir mais até o Creas,
justamente porque têm esse acompanhamento da polícia nas casas. Quando
elas não vêm, nós comunicamos os profissionais da Rede para fazer o acompanhamento na casa”, destaca.
Outro serviço disponível no Creas
é o jurídico. A advogada Priscila Signor
reforça a importância da denúncia. “A
orientação que prestamos é no sentido
de encorajar a mulher para denunciar
os casos de violência, não só ela, mas
quem perceber alguma situação desse tipo. Prestamos também orientação
jurídica em caso de uma eventual demanda”, reforça.

Creas auxilia vítimas a se recuperar emocionalmente

Mais rigor na Lei Maria da Penha
A Câmara dos Deputados votou na terça-feira
(14) projeto que altera a Lei Maria da Penha e
permite que delegados e policiais decidam, em
caráter emergencial, sobre medidas protetivas
para atender mulheres em situação de violência
doméstica e familiar.
Pelo projeto, nos casos em que as medidas
protetivas forem decididas por delegado ou
policial, o juiz deverá ser comunicado no prazo
máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo
sobre a manutenção ou a revisão da medida,
comunicando a decisão ao Ministério Público.

Números de emergência

Polícia Militar 190
Polícia Civil 197
Delegacia da Mulher 180
Direitos Humanos 100
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MARAVILHA

NATAL MAIS FELIZ Ação vai arrecadar brinquedos e doces para
crianças carentes de Maravilha e municípios da região

Núcleo de Jovens
Empreendedores
visita a prefeitura
Os integrantes do Núcleo de
Jovens Empreendedores, ligado à CDL e Associação Empresarial, visitaram a prefeitura de Maravilha na manhã de terça-feira
(14). Os nucleados foram recebidos pelo diretor da Secretaria
de Indústria, Comércio e Turismo (Sictur), Mozer de Oliveira, e pelo diretor de Articulação
Política, Eder Moraes, que também fazem parte do Núcleo e relataram alguns desafios como
membros da gestão pública.
Os representantes falaram
sobre os eixos de atuação da Sictur, com assuntos como os in-

centivos concedidos pelo município, parcerias e orçamentos.
Também foram repassados dados sobre a economia de Maravilha e o que cada setor empresarial representa na geração
de empregos e arrecadação.
A oportunidade também
contou com explanação sobre os projetos que serão desenvolvidos ainda neste ano,
como a Feira Comercial e Industrial de Maravilha (Fecimar), marcada para os dias 15 a
18 de novembro, e o Natal Maravilha, com programações durante todo o mês de dezembro.
Divulgação

Integrantes promoveram visita técnica no dia 14

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ASSOCIADOS
A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha convoASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
ca todos os associados da entidade
para participar da Assembleia Geral OrEDITAL DE CONVOCAÇÃO
dinária de Associados,
a realizar-se no dia 28 de agosto de 2018, às 18h30
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE ASSOCIADOS
em primeira chamada, e às 19h em segunda e última chamada com qualquer
número
de presentes,
auditório
da convoca
entidade
Maravilha,
203 –
A diretoria
da Associação
Empresarial no
e Cultural
de Maravilha
todos (Av.
os associados
da entidade
para participar da Assembleia Geral Ordinária de Associados, a realizar-se no dia 28 de agosto de 2018,
Centro
– em
Maravilha/SC).
às 18h30
primeira chamada, e às 19h em segunda e última chamada com qualquer número de
presentes, no auditório da entidade (Av. Maravilha, 203 – Centro – Maravilha/SC).
Assuntos em pauta:
Assuntos em pauta:
- Prestação de contas – 1º SEM/2018;
- Prestação de contas – 1º SEM/2018;
- Alteração do estatuto;
- Alteração do estatuto;
- Aprovação cédula de crédito - Financiamento
- Aprovação cédula de crédito - Financiamento
- Coquetel.
- Coquetel.
Maravilha/SC, 16 deMaravilha/SC,
agosto de182018.
de agosto de 2018.

Polianade
de Oliveira
Poliana
Oliveira
da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha
PresidentePresidente
da Associação
Empresarial e Cultural de Maravilha
Gestão 2018/2019
Gestão
2018/2019

Rotary Club e Nelson Salmin organizam
campanha Maravilha de Natal
Ederson Abi/O Líder

ederson abi

O Rotary Club Maravilha, em conjunto com Nelson Salmin, o Palito, organizam mais uma edição da
campanha Maravilha de Natal. O projeto tem o objetivo de arrecadar brinquedos,
roupas e doces para crianças carentes de Maravilha,
Flor do Sertão, São Miguel
da Boa Vista e Tigrinhos. A
ação é desenvolvida há mais
de 20 anos por Nelson Salmin e tem o auxílio do Rotary há seis anos.
De acordo com o presidente do Rotary, Marcelo
Hickmann, alguns empresários já foram visitados com
o objetivo de promover doações e fazer parcerias. “Sensibilizar os empresários e

Presidente do Rotary, Marcelo Hickmann, e Nelson Salmin, o Palito

pessoas do município da importância de ser solidário no
Natal”, afirma.
As doações serão centralizadas na sede do Rotary Club Maravilha. A partir das últimas duas semanas
de novembro e primeiras semanas de dezembro os inte-

grantes do Rotary estarão no
local para montar as cestas
que serão entregues por Nelson Salmin.
Em 2017 o projeto beneficiou 1.500 crianças e o objetivo é aumentar o número
de pessoas envolvidas neste
ano. A ação não prevê o re-

cebimento de valores em dinheiro, apenas donativos.
Quem tiver interesse em
doar deve procurar o Rotary,
de acordo com o presidente,
Marcelo Hickmann.
O voluntário Nelson Salmin lembra que em 2018 é a
23ª edição da ação que leva
um Natal mais feliz para as
crianças da região. Ele diz
que é importante o apoio de
todos nas doações de brinquedos, doces, roupas, calçados e alimentos não perecíveis.
Após o recebimento das
doações, Salmin vai organizar o roteiro de distribuição,
que terá apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O início das entregas
será nas primeiras semanas
de dezembro.

EXPERIÊNCIA

Sicredi promove viagens de conhecimento
Com o objetivo de fortalecer o conhecimento sobre o cooperativismo, o Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG promoveu duas viagens para a Central Sicredi
Sul/Sudeste e para o Centro Administrativo Sicredi,
em Porto alegre (RS). Participaram da atividade coordenadores de núcleo,
representantes de entidades, lideranças, imprensa e 78 associados, que
conseguiram estar ainda
mais próximos do Sicredi.
O primeiro destino foi
a Central Sicredi Sul/Su-

Divulgação

Viagem contou com a participação de profissionais, lideranças e associados

deste, para entender o papel que a estrutura desempenha para as cooperativas
filiadas, bem como conhe-

cer a estrutura e os diferenciais competitivos. O
segundo momento da viagem foi a visita ao Cen-

tro Administrativo Sicredi, que presta serviços para
as cinco centrais regionais
e para as 116 cooperativas.
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LANÇAMENTO OFICIAL Evento será realizado em novembro, trazendo
atletas que fizeram história no clube

OASE

Senhoras Evangélicas
de Maravilha promovem
Café Colonial hoje

Gremistas iniciam organização
do Jantar dos Campeões 2018

Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT

A Associação dos Gremistas de Maravilha lançou na noite de quarta-feira (15) a 2ª edição do Jantar dos Campeões.
O lançamento foi realizado durante reunião realizada na Assommar, com a presença dos
associados. Conforme o presidente da Associação e cônsul do Grêmio, Tiago Zanetti, o
objetivo é reunir os torcedores
com atletas que fizeram história
no clube. O Jantar dos Campeões será realizado no dia 9 de novembro, organizado pela Associação e Consulado do Grêmio.
Durante a noite de quarta-feira também foi feita a entrega de cachecóis personali-

Entrega das mantas personalizadas aos torcedores

zados para os associados. Com
a frase “Maravilha é Grêmio”, foram confeccionadas 95 mantas.
Zanetti explica que esta mesma frase estará numa bandeira criada pela Associação e que

será colocada dentro do estádio
do Tricolor, em Porto Alegre.
Para finalizar a programação de quarta-feira, foi servido
jantar. Zanetti finaliza deixando um convite aos torcedores

gremistas ainda não associados
para que façam parte da Associação. Ele destaca que o grupo
também mantém um cunho social, com a realização de ações
beneficentes durante o ano.

COOPERATIVISMO

Sicredi forma mais de 100 jovens na região
Liderança e empreendedorismo são os norteadores das capacitações promovidas pelo programa Líder Jovem
do Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG, que no dia 11 de agosto formou mais de 100 jovens.
O curso iniciou em setembro
de 2017, contando com temáticas
como comunicação, inteligência
emocional, educação financeira e
empreendedorismo. Também foram promovidas visitas de estudos, como a que foi feita no Complexo Penitenciário de Chapecó.
Na formatura, enquanto os
jovens vivenciaram um momento de reflexão sobre o cooperativismo e a importância dos prin-

Jardel da Costa/Divulgação

esse dia seja especial para
quem vem prestigiar e convidamos a todos”, explica.
Tradicional na comunidade, as integrantes têm a
expectativa de presença de
600 pessoas. O ingresso individual custa R$ 25 e crianças de sete a 12 anos pagam R$ 12. Para esta edição
a Oase investiu mais de R$ 5
mil na cozinha da comunidade IECLB, na compra de um
fogão industrial e um multiprocessador, por isso, parte do lucro será utilizado para
o pagamento dos utensílios.
Outra parte do valor arrecadado hoje (18) será utilizado
na viagem das integrantes ao
120º Congresso que será realizado em Blumenau, em abril
de 2019. O próximo evento realizado pela Oase será o almoço da reforma, realizado no dia
31 de outubro. “Nosso objetivo
é auxiliar a comunidade e unir
as pessoas através de eventos
como estes. É um orgulho poder fazer parte disso”, declara.
Diana Heinz/O Líder

Turmas contaram com solenidade de formatura

cípios, conduzido pelo presidente
da cooperativa, Eugenio Poltronieri, os pais participaram de um
momento semelhante no CTG
Gaudérios do Rodeio, conduzido
pelo diretor-executivo, Jaques Samuel dos Santos. Após, todos se

reuniram para a solenidade, que
marcou o encerramento do curso.
Os jovens formandos correspondem a 9ª, 10ª e 11ª turma do programa, compostas
por 12 municípios: Saudades,
São Carlos, Cunha Porã, Caibi,

Planalto, Ametista do Sul, Frederico Westphalen, Palmitinho, Erval Seco, Pinhal, Novo
Tiradentes e Cerro Grande. O
programa vem sendo desenvolvido desde 2012 e já formou mais de 330 jovens.

INVESTIMENTO

Bom Jesus do Oeste adquire equipamento agrícola
Divulgação

A administração de Bom
Jesus do Oeste, por meio da
Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente, adquiriu um
distribuidor de adubo líquido
com capacidade para seis mil
litros. A entrega foi realizada
na manhã de quarta-feira (15).
De acordo com o prefeito, Ronaldo Luiz Senger, ações
como esta incentivam e fa-

Há mais de seis décadas o mês de agosto em Maravilha é marcado pelo Café
Colonial da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas (Oase). São mais de 20
tipos de quitutes feitos manualmente por elas, na semana que antecede o evento,
para que as mais de 600 pessoas participantes sejam bem
recebidas no Salão da Igreja
Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB).
O evento deste ano será
realizado hoje (18) pelas 70
sócias da entidade, a partir das 15h, com culto religioso na Igreja. Às 16h o café colonial começa a ser servido
e a programação encerra às
20h30. Conforme a presidente da Oase, Diva Bervian, todo
o cardápio, tanto de doces,
quanto de salgados, será produzido pelas Senhoras Evangélicas e o objetivo da ação é
arrecadar lucro. “Haverá bastante coisa boa. Nós nos esforçamos muito para que

cilitam o trabalho do produtor rural. “Estamos trabalhando para que a qualidade
do serviço prestado ao agricultor cresça gradativamente”, afirma. O equipamento foi
adquirido com recursos próprios, por meio de processo licitatório no valor de R$ 22.890
mil, pela empresa vencedora Jean Pyer Vivian Eirelli EPP.

Entrega contou com a presença de lideranças

Equipe durante a produção dos alimentos nesta semana

Cooperar para Transformar

Aurora realiza workshop
na Câmara de Vereadores
A Aurora Alimentos realiza na quinta-feira (23)
o workshop Cooperar para
Transformar. O encontro
é para cooperativas e grupos voluntários e será realizado na Câmara de Vereadores, a partir das 19h.
Na oportunidade, serão divulgadas as ações voluntárias realizadas pelos empregados das cooperativas
Aurora Alimentos, Auriverde, Coocatrans, Cresol, Sicoob e Sicredi em prol da
comunidade, destacando

a responsabilidade social.
Os gestores da Aurora,
juntamente com as equipes
das demais cooperativas,
foram divididos em cinco
grupos e destinados a diferentes instituições do município para compreender
suas demandas e contribuir
de acordo com a necessidade observada. O workshop
também busca despertar na
comunidade em geral a importância do envolvimento e do comprometimento com as causas sociais.
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BOM JESUS DO OESTE

Prefeito propõe redução
no valor das diárias
Charlaine Kreuz/Divulgação

O prefeito de Bom Jesus
do Oeste, Ronaldo Luiz Senger, encaminhou projeto de
lei propondo redução no valor das diárias envolvendo
agentes políticos e servidores públicos. A proposta é reduzir significativamente os
valores, em qualquer tipo
de deslocamento. De acordo com o documento, haverá uma redução em torno de
20% para os agentes políticos e aproximadamente 10%
para os servidores públicos.
O prefeito afirma que
a atitude é necessária para
contenção de despesas e
para adequar os recursos
municipais para a realiza-

Ronaldo Senger avalia que medida é
fundamental para conter despesas

ção de obras e incentivo ao
desenvolvimento do município. Além da diminuição das diárias, Senger encaminhou projeto de lei que
prevê reestruturação administrativa, com extinção de
sete cargos comissionados.

DIA DOS PAIS

Palestra e
apresentações musicais
marcam evento
O Centro de Eventos 21
de Setembro, em Bom Jesus do Oeste, sediou uma
homenagem aos pais no último dia 10. A festividade,
promovida pela administração, Secretaria de Educação,
Departamento de Cultura e
Assistência Social, contou
com a presença da comunidade e diversas lideranças.
Os participantes acompanharam a palestra “O dom
de ser pai”, ministrada por
Vanderlei Vargas, além de

apresentações musicais de
artistas locais e dos grupos
Cavalo e Viola, Tchê Pealasso e Tri Gaitaço. O evento
contou ainda com a gravação Chimarrão, Cultura e
Viola, como parte do projeto Nosso Povo, Sua Arte
e Nossas Raízes. A diretora de Cultura, Leisi Rauber Wandscheer, destacou
a importância da figura paterna para o desenvolvimento familiar e agradeceu a presença de todos.
Fotos: Charlaine Kreuz/Divulgação

Palestra foi ministrada por Vanderlei Vargas

Pais participaram de dinâmica e foram homenageados

DIA DO ESTUDANTE Ação faz parte do projeto Eu + Você = Mundo Melhor,
desenvolvido desde o início do ano letivo

Alunos de Bom Jesus do Oeste
recebem camisetas
Dando continuidade ao
projeto Eu + Você = Mundo
Melhor, foi realizada a entrega de camisetas do projeto aos
alunos de Bom Jesus do Oeste, em comemoração ao Dia
do Estudante.
A camiseta será usada
no desfile de 7 de setembro,
no Dia da Família na Esco-

la, e também poderá ser usada como uniforme escolar nas
quartas-feiras. A iniciativa é
da administração, por meio
da Secretaria de Educação, em
parceria com a APP 2018 do
Jardim de Infância Chapeuzinho Vermelho e Escola Municipal Professor Albano Borre.
O projeto, desenvolvido

desde o início do ano letivo,
já contou com diversas ações.
De acordo com os organizadores, são pequenas atitudes
que podem fazer a diferença,
tornando o ambiente melhor.
“Coisas simples, como cumprimentar as pessoas com um
sorriso, ser educado, pensar
antes de falar, evitar o desper-

dício, cuidar das pessoas e dos
animais, economizar água e
energia, cuidar do local onde
você mora e do ambiente escolar, usar os meios de transporte de maneira consciente,
praticar esportes, plantar uma
árvore e tantas outras coisas
que podem ser feitas por cada
um de nós”, explicam.

QUESTIONÁRIO

Flor do Sertão irá diagnosticar situação
do esgotamento sanitário

Nesta semana teve início em
Flor do Sertão o programa Tratasan, que realiza o diagnóstico do
esgotamento sanitário em algumas cidades da região. A iniciativa
é uma parceria entre o município
e a Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento (Aris),
com apoio da Associação dos Municípios do Entre Rios (Amerios).
De acordo com os responsáveis, o objetivo é realizar um levantamento da situação do esgotamento sanitário no Centro,
além de definir ações e diretrizes para regulamentar a adoção
de alternativas viáveis para o tratamento do esgoto. Eles desta-

Divulgação

Reunião de lançamento do programa foi promovida nesta semana

cam que um dos pontos fundamentais é a conscientização da
população sobre a necessidade de
manutenção e limpeza periódica dos sistemas individuais de tratamento do esgoto domiciliar.
Segundo Adriane Bianchet,

profissional responsável pela vigilância sanitária do município,
as agentes de saúde que atendem o perímetro urbano irão aplicar o questionário aos moradores. “É importante salientar que
não haverá aplicação de mul-

ta ou qualquer outro tipo de punição, seja qual for a realidade
das residências”,enfatiza, esclarecendo que o propósito é identificar a real situação e planejar políticas de saneamento.
O prefeito, Sidnei Willinghöfer, que participou da reunião de
lançamento do programa, pede
que a população colabore, repassando as informações corretas. “Este levantamento nos
dará suporte e direcionamento para investimentos que venham a ser necessários na área
do saneamento básico, sempre no intuito de garantir melhor qualidade de vida”,garante.

FLOR DO SERTÃO

Membros do Conseg são empossados
Divulgação

O primeiro Conselho
Comunitário de Segurança de Flor do Sertão tomou
posse na quarta-feira (15).
A cerimônia contou com
a presença de autoridades
locais e representantes da
Polícia Militar do Estado.
O representante da Secretaria de Segurança do Estado, primeiro-tenente Ruy
Florêncio Teixeira Júnior,
elogiou a iniciativa. “O fato
de ser um município pequeno não justifica ignorar a questão da segurança pública, não é prudente
esperar a violência tomar
conta, como nos grandes
centros, para só então fazer alguma coisa”, destaca.
O prefeito, Sidnei José

Evento contou com a participação de autoridades e lideranças

Willinghöfer, afirma que
o município já possui algumas ações previstas,
como a instalação de câmeras de monitoramento em locais estratégicos.
Para o presidente do Conselho, Joracir Piroca, o desafio é fazer um bom trabalho acolhendo sugestões

da população e atuando
em parceria com outros órgãos. A caixa de sugestões, recebida pelo presidente no evento de posse,
ficará à disposição da comunidade na recepção da
prefeitura, para quem quiser fazer sugestões e indicar possíveis ações.

MEMBROS
Presidente: Joracir Piroca
Vice-presidente: Doalcei
Pigatto
Primeira-secretária: Adriane
Bianchet
Segunda-secretária: Eliovany
Von Borstel da Silva
Diretor Social e de Assuntos
Comunitários: Leandro
Neuhaus
Comissão de Ética e
Disciplina: Nevile Carlos de
Assis, José Danilo Steffler e
Genuir Balzan.
Também fazem parte do
Conselho, como membros
natos, o comandante da
Polícia Militar de Flor do
Sertão, Délcio Pigatto, e o
delegado que faz plantão no
município, Marcelo Hickmann
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FECIMAR 2018 Faltam três meses para o início da feira, que não é realizada há mais de nove anos

Feira tem 70% dos estandes vendidos e começa
organizar o Parque de Exposições em Maravilha
Fotos: Ederson Abi/O Líder

ederson abi

A Comissão Central Organizadora (CCO) trabalha intensamente nos preparativos da
Fecimar deste ano em Maravilha. O evento será realizado de
15 a 18 de novembro, no Parque
de Exposições Carlos Alberto
Begrow, o Tomatão, com shows
nacionais e apresentação da indústria e comércio. Com menos de 100 dias para a feira, o
município organiza a estrutura externa e interna do parque.
De acordo com o diretor
de Indústria, Comércio e Turismo, Mozer de Oliveira, a equipe visitou o parque e fez um levantamento das necessidades
para abrigar o público esperado e a movimentação durante
o dia e a noite. Haverá praça de
alimentação e shows, além de
máquinas agrícolas na parte de
fora do pavilhão. Internamen-

SHOWS

A programação musical terá início numa quinta-feira, dia 15 de novembro,
com a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. No dia 16 de novembro o show
será comandado pela dupla Thaeme & Thiago e no dia 17 a atração da
noite será a dupla Fernando & Sorocaba. No dia 18 terá festival infantil
com os personagens mais conhecidos e adorados pelas crianças. Quanto
aos ingressos, não haverá cobrança para os visitantes da feira. Em relação
aos shows, haverá cobrança de ingresso apenas para camarotes e área
vip, a pista terá entrada livre para toda a população. A venda e valores dos
ingressos ainda não foram organizados para o público.
Parque de Exposições será adequado para receber grande público e telhado do
pavilhão receberá limpeza

te serão instalados os estandes.
De Oliveira lembra que são
mais de 120 espaços para comercialização de estandes e
70% já foram vendidos. Ele explica que a feira é multisetorial
e as empresas vão lançar produtos novos dentro da feira e
movimentar a marca de cada
empreendimento.
O secretário de Indústria,
Comércio e Turismo, Doraci

Felisiak, diz que a feira é da comunidade e muitas pessoas estão empenhadas para fazer o
melhor. “A feira vai mostrar o
que Maravilha produz e desenvolve ao longo do ano”. Ele destaca a importância dos shows,
que são nacionais, que levarão
grande público para a Fecimar,
que volta a ser realizada no ano
em que Maravilha completa 60
anos de história.

obituÁrio
CLAUDIO WEBER
ABRAMO
O jornalista Claudio
Weber Abramo
morreu no dia 12
de agosto, aos 72 anos, vítima
de câncer no intestino. Abramo,
que estava internado no Hospital
Samaritano, em São Paulo, era vicepresidente do Conselho Deliberativo
da Transparência Brasil e foi diretorexecutivo da entidade por quase 15
anos. Além de jornalista, era bacharel
em matemática e mestre em filosofia
da ciência. Foi editor de economia do
Jornal Folha de São Paulo e editorexecutivo da Gazeta Mercantil. Era
uma das principais referências no
combate à corrupção e integridade
das instituições públicas do país,
tendo colaborado frequentemente
como autor de artigos sobre
corrupção e seu enfrentamento.
Foi também um dos principais
articuladores da Lei de Acesso à
Informação, aprovada em 2011.
JIM NEIDHART
O ex-lutador
americano Jim
Neidhart, conhecido
como The Anvil,
morreu no dia 13 de agosto, aos
63 anos. O cavanhaque e a roupa
rosa de Neidhart o tornaram uma

celebridade nos anos 1980. O
veterano costumava competir ao
lado de Bret Hart. Juntos, ganharam
dois campeonatos mundiais de
team-tag, no qual dois ou mais
lutadores disputam em equipe. Sua
última luta foi em 1997.

Reis, e continuou até 1996, quando
decidiram utilizar atores da TV Globo
como elenco principal. Pimentel foi
um dos primeiros atores de novela
do estado, fez cinema e apresentou
programas de televisão durante o
regime militar.

HEITOR AMORIM
PERROCA
O ex-goleiro
Heitor Amorim
Perroca faleceu no
dia 14 de agosto, aos 77 anos, por
insuficiência cardíaca. O jogador
atuou pelo Corinthians entre 1963
e 1966, contabilizando 119 jogos
pelo Alvinegro. Foram 62 vitórias, 28
empates e 29 derrotas.

MORGANA KING
A atriz e cantora de
jazz Morgana King
faleceu em sua
casa na Califórnia,
aos 87 anos, vítima de um linfoma.
Apesar de sua longa carreira
musical, a celebridade ganhou fama
internacional no início dos anos 70
ao interpretar Carmela Corleone,
esposa de Don Vito Corleone nos
dois primeiros filmes da trilogia O
Poderoso Chefão. Ela foi indicada
ao prêmio Grammy em 1965 na
categoria Artista Revelação, mas
perdeu o troféu para os Beatles.

JOSÉ PIMENTEL
O ator, escritor e
diretor de teatro
José Pimentel
faleceu no dia 14
de agosto, aos 84 anos, vítima de
enfisema pulmonar. Em outubro
de 2017 foi incluído na lista dos
Patrimônios Vivos de Pernambuco
por interpretar Jesus na Paixão
de Cristo por mais de 40 anos.
Entre 1968 e 1977 interpretou
Pilatos e dois demônios. Em 1978
começou a atuar no papel de
Jesus, substituindo o ator Carlos

ARETHA FRANKLIN
A cantora Aretha
Franklin morreu no
dia de 16 de agosto,
aos 76 anos, vítima
de câncer. Ela gravou seus primeiros
discos aos 14 anos na igreja de seu
pai, um pastor batista. A “rainha do
soul”, como era conhecida, recebeu
18 prêmios Grammy e em 1987 se

tornou a primeira mulher a entrar no
Hall da Fama do Rock and Roll.
ERNESTO GUIEHL
O ex-prefeito de São
Miguel do Oeste
Ernesto Guiehl
faleceu no dia 11 de
agosto, aos 97 anos. Atualmente
residia em Florianópolis. Guiehl
foi prefeito de São Miguel
do Oeste em 1969 e exerceu
mandato como vereador entre
1966 e 1970. Em 2013 esteve em
São Miguel do Oeste visitando o
prefeito e o vice-prefeito, falando
da evolução do município e lembrando
do seu trabalho pela construção do
Aeroporto Hélio Wassun.
ERCILIO AMARAL DE GOIS
Faleceu no dia 12 de agosto, no
Hospital São José de Maravilha, aos
81 anos. Seu corpo foi velado na Igreja
do Bairro São Jorge em São Miguel
do Oeste e sepultado no cemitério
municipal de São Miguel do Oeste.
ELVIRA ZANLUCHI
Faleceu no dia 12 de agosto, no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 84 anos. Seu corpo foi
velado no Centro Comunitário da Linha
Moroé, em Iraceminha, e sepultado no
cemitério da comunidade.

LIBERA ROSSANELI
Faleceu no dia 12 de agosto, no
Hospital Regional de São Miguel do
Oeste, aos 56 anos.
Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Guaraciaba e
sepultado no cemitério municipal
de Guaraciaba.
JOACIR MONTAGNA
Faleceu no dia 13 de agosto, aos
54 anos. Seu corpo foi velado na
Casa Mortuária de Guaraciaba e
cremado no Crematório Jardim
das Oliveiras, de Francisco Beltrão
(PR). A missa de sétimo dia será
amanhã (19), na Igreja Matriz de
Guaraciaba, às 8h30.
VALENTIM BONHO
Faleceu no dia 14 de agosto, no
Hospital Regional de São Miguel
do Oeste. Seu corpo foi velado na
Igreja do Bairro São Sebastião, em
São Miguel do Oeste, e sepultado
no cemitério da comunidade.
ADELAIDE MARIA TONDO
TEBALDI
Faleceu no dia 14 de agosto, no
Hospital São José de Maravilha,
aos 95 anos. Seu corpo foi velado
na Casa Mortuária de Maravilha e
sepultado no cemitério municipal
de Maravilha.
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ASSASSINATO Joacir Montagna foi morto com um tiro à
queima-roupa dentro do escritório onde trabalhava
TRÂNSITO E VOCÊ

por Laerte Bieger

Major PM comandante da 7ª Companhia de
Polícia Militar Rodoviária

CONDUÇÃO DE VEÍCULOS DE
TRANSPORTE ESPECIALIZADO
No espaço de hoje abordaremos uma questão que está relacionada à condução de veículos de transporte especializado, assim entendidos aqueles que se prestam ao transporte coletivo de passageiros, de escolares, de emergência, de produto perigoso e de carga
indivisível.
A questão merece ser debatida porque muitos motoristas e operadores do direito entendem que as pessoas habilitadas na categoria
D e E estão, automaticamente, legalizadas para a condução dos ditos
veículos de transporte especializado.
Nosso Código de Trânsito estabelece que “para habilitar-se nas
categorias D e E ou para conduzir veículo de transporte coletivo de
passageiros, de escolares, de emergência ou de produto perigoso, o
candidato deverá preencher os seguintes requisitos:
I - ser maior de vinte e um anos;
II - estar habilitado:
a) no mínimo há dois anos na categoria B, ou no mínimo há um
ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria D; e
b) no mínimo há um ano na categoria C, quando pretender habilitar-se na categoria E;
III - não ter cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou
ser reincidente em infrações médias durante os últimos doze meses;
IV - ser aprovado em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco, nos termos da normatização do Contran.”
Concordamos que o texto cria, por falta de uma técnica de redação mais apurada, a falsa impressão de que os possuidores da habilitação na categoria D e E estão franqueados a conduzir os veículos de
transporte especializado. Contudo, o entendimento que deve prevalecer é o de que o dispositivo em lente tutela e estabelece requisitos
para duas situações que não se confundem: a mudança de categoria
de habilitação para a D e E; e a autorização para a condução de veículos de transporte especializado.
Neste sentido, há de se concluir que os incisos I e III (idade mínima e não cometimento de algumas infrações) aplicam-se às duas situações. Já o inciso II (tempo mínimo de habilitação em categoria inferior) deve ser aplicado somente ao caso da mudança de categoria
de habilitação. Por fim, o inciso IV (curso especializado) somente terá
cabimento no caso em que o motorista queira habilitar-se a conduzir
veículos de transporte especializado.
Entender que, por exemplo, a pessoa habilitada na categoria E
esteja capacitada a transportar produtos perigosos é um equívoco,
pois os requisitos e ensinamentos repassados durante a bateria de
testes e exames para a obtenção da habilitação E não o prepararam
acerca das inúmeras particularidades inerentes ao transporte de produtos perigosos. Por isso é que se exige que o motorista realize outro
curso para esta finalidade.

TRÂNSITO

Criança de oito anos
é atropelada em
frente à escola
Uma criança de oito anos foi atropelada por um carro por volta das 17h42 de quinta-feira (16), em Maravilha. O acidente aconteceu na Rua Iguaçu, em frente
à Escola de Educação Básica Santa Terezinha. Conforme o Samu, ela sofreu um edema no punho, leves escoriações nos braços e pernas. A criança foi encaminhada ao Hospital São José de Maravilha.

Polícia Civil investiga morte de
advogado e procura suspeitos
A Polícia Civil investiga
a morte do advogado Joacir
Montagna, de 54 anos, no município de Guaraciaba. O caso
ganhou repercussão estadual, com manifestação da Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB/SC). O profissional foi
morto na segunda-feira (13)
dentro de seu escritório de advocacia, por volta das 9h. Um
homem entrou no local e efetuou um disparo que matou o
advogado.
Câmeras de segurança
mostram a ação de dois homens que chegaram na frente do escritório com uma motocicleta Honda Titan, de cor
verde. O caroneiro desceu,
permanecendo de capacete,
e retornou logo depois, quando os dois fugiram. O condutor da motocicleta, que ficou
aguardando do lado de fora,
posicionou a moto para a fuga
após ouvir o disparo no lado de
dentro.
O atirador permaneceu
de capacete durante a ação

Reprodução

Joacir Montagna era conhecido na comunidade e também já foi presidente da
Associação dos Criadores de Bovinos da região

e rendeu duas funcionárias
dentro do escritório, anunciando um assalto. Elas foram
encaminhas até a sala de Joacir Montagna, quando ele estaria abrindo o cofre, foi atingido pelo disparo e morreu no
local.
A Polícia Civil pede apoio
da comunidade para encontrar os suspeitos do homicídio. De acordo com a polícia, qualquer suspeita deve
ser encaminhada para os órgãos de segurança. As pessoas podem acionar a polícia
pelo aplicativo WhatsApp. Em

São Miguel do Oeste, o número é (49) 99915 2018. Em Maravilha, o cidadão pode fazer
denúncias pelo número: (49)
98802 9599. A polícia afirma
que garante o sigilo de todas

as informações.
FOI EXECUÇÃO, DIZ OAB
O presidente da Ordem
dos Advogados do Brasil em
Santa Catarina, Paulo Marcondes Brincas, decretou luto oficial na instituição pela morte do advogado. A instituição
emitiu uma nota oficial por
meio da qual lamentou o assassinato do advogado, no que
chamou de “circunstâncias
que afrontam a toda a advocacia”. No texto, a OAB destacou a
“forma bárbara como ocorreu
o crime”, o que indicaria que
o advogado tenha sido “friamente executado” por conta
de “sua atuação profissional”.
Folha do Oeste/reprodução

Homens chegam em uma motocicleta na frente do escritório e fogem após o assassinato

POLÍCIA

Após desvio de carga, motorista é encaminhado
para a delegacia
A Polícia Militar flagrou
um homem com carga ilegal de fruta, nesta semana,
na BR-158, entre os municípios de Maravilha e Cunha
Porã. Após abordado, o homem disse que não tinha nota

fiscal e não era dono da carga. Ele vendeu algumas caixas
em uma fruteira de Maravilha e outras na rua. Ao conseguir contato com o suposto proprietário da mercadoria,
a guarnição foi informada de

que a carga, com aproximadamente 650 caixas de mamões, saiu no dia 6 de agosto da cidade de Pinheiros (ES)
com destino a Campinas (SP).
Sem contato com o motorista,
o proprietário registrou o fur-

to. O motorista, então, confirmou que desviou a carga para
Santa Catarina, pois o caminhão havia estragado. O condutor foi encaminhado à delegacia de Cunha Porã para
os procedimentos cabíveis.

BOMBEIROS E SAMU

Motociclista fica ferido em acidente na
Avenida Maravilha
Celso Ledur/WH Comunicações

O Corpo de Bombeiros
e o Samu registraram mais
um acidente de trânsito com
motocicleta nesta semana,
em Maravilha. O acidente
foi na Avenida Maravilha,
na tarde de quarta-feira
(15). A ocorrência envolveu uma motocicleta e um
veículo Fiat Palio. O con-

dutor da motocicleta ficou ferido e foi socorrido
pelo Corpo de Bombeiros
e Samu e encaminhado para o Hospital São
José. O motorista do Palio não sofreu ferimentos.
A Polícia Militar também esteve no local, fazendo o controle do trânsito.

Colisão entre motocicleta e veículo foi nas proximidades dos silos da Cooperativa Auriverde
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8ª RODADA O Guarani está na segunda posição da Chave C do
Estadual, com 10 pontos

FUTSAL

Marcada data para
início do Municipal

Guarani de Sanga Silva empata
no Estadual
A equipe do Guarani de Sanga Silva de Maravilha entrou em
campo no domingo (12), em Tunápolis, enfrentando o Grêmio
Esportivo Tunense. A partida válida pela 8ª rodada da Fase Oeste do
Estadual de Amadores terminou
com empate em 1 gol. O Guarani
está na segunda posição da Chave
C do Estadual, com 10 pontos.
O domingo acabou sendo
marcado também por confusões
dentro e fora de campo. Com três
lesões no 1º tempo, o jogo parou
várias vezes e foi até os 55 minutos. A equipe de Maravilha tem

Divulgação

Alunos do tênis de mesa
recebem bolsas de estudo

Equipe do Guarani de Sanga Silva que disputa o Estadual

mais dois jogos. Amanhã (19) o
Guarani de Sanga Silva entra em

campo às 15h contra o Guarani
de São Miguel do Oeste. A partida

será no Estádio Municipal Genésio Lowis, em Tigrinhos.

Maravilhenses conquistam medalhas em Circuito Catarinense
Divulgação

A Associação Amigos do Tênis de Mesa de
Maravilha (AATMM) firmou parcerias com três escolas privadas, que destinam bolsas de estudo para
os alunos mesatenistas de
baixa renda. As instituições são Jumper Cursos e
Profissões, Microvip Cursos Tecnológicos e Administrativos e Fisk Idiomas.
A parceria contempla alunos dos mais diver-

sos núcleos de treinamento
da escolinha, mantida pela
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha, sendo que os mesatenistas foram escolhidos por
um grupo que avaliou baixa renda, bom rendimento escolar e regularidade
nos treinamentos da escolinha. Interessados em participar da escolinha podem
iniciar os treinamentos em
qualquer época do ano.

BOCHA 48

Maravilha é destaque em
campeonato regional

Enxadristas de Maravilha que participaram do circuito

ta colocação, perdendo apenas
para Lages, Chapecó e Concórdia. “Superamos várias cidades
de maior porte e estrutura”, comemora o treinador Vacaria.

De acordo com Vacaria, o
município foi bem representado. “Agradeço a Secretaria Municipal de Esportes, Juventude e Lazer/Acema e ao Edinar

Zardo e Mozart Hoffmann e
também a administração municipal, que sempre apoia a modalidade, e as mães que acompanharam a equipe”, ressalta.

TÊNIS DE MESA

Mesatenistas participam de Circuito da Liga Oestina
A 3ª Etapa do Circuito Oeste Catarinense de Tênis de
Mesa foi realizada em Chapecó no sábado (11), organizada pela Liga Oestina de Tênis
de Mesa (Lotem), juntamente com a associação local. Maravilha esteve representada por
23 atletas, nas mais diversas categorias de idade, no feminino e masculino, além de participar do Open Paralímpico.
“Nossa pontuação geral
melhorou com relação à etapa anterior. Estamos vendo nossos alunos cada dia mais moti-

nino em duas chaves e 24
na categoria livre que será
disputada em cinco chaves. As rodadas serão realizadas nas segundas, quartas e sextas-feiras, a partir
das 19h. O campeonato é
organizado pela Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha.

INCENTIVO

XADREZ

Quase 30 enxadristas de
Maravilha, com idades entre seis
e 12 anos, participaram no sábado (11) do Circuito Catarinense de Xadrez, em Concórdia.
Estiveram presentes os municípios de Lages, Curitibanos, Joaçaba, Lacerdópolis, Fraiburgo,
Leblon Regis, Itá, Chapecó, Seara, Campos Novos, Maravilha,
São Lourenço do Oeste e Concórdia, com mais de 180 atletas.
Os maravilhenses voltaram para casa com cinco medalhas, conquistadas por Lara
Albrecht no sub-8, Mara Muller no sub-10, Tácio de Jesus no sub-12, Gabriel Vargas no sub-14 e Emerson Lima
no sub-16. Na classificação geral Maravilha ficou na quar-

O Campeonato Municipal de Futsal de Maravilha, edição 2018, começa no dia 27 de agosto, às
19h, no Ginásio de Esportes Gelson Tadeu Mello
Lara. Serão seis equipes
disputando pela categoria
veteranos em chave única, sete equipes no femi-

Divulgação

Maravilha participou no
sábado (11) das disputas finais do Campeonato Regional de Bocha 48, em Santa Terezinha do Progresso.
A competição foi organizada pelo município de Tigrinhos e teve a participação
de seis equipes. Dois grupos
eram do município de Serra Alta e os demais de Santa Terezinha do Progresso,
Iraceminha, Tigrinhos e Ma-

ravilha. A competição contou com 90 competidores.
O time de Maravilha,
SEJL/Bar do Alberi, contou com o apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e ficou com o 1º
lugar na competição. Seguindo, o município de Santa Terezinha do Progresso
ficou em 2º lugar, Tigrinhos com o 3º lugar e Iraceminha com o 4º lugar.
Divulgação

Maravilha esteve representada por 23 atletas

vados e a evolução técnica vem
acompanhando esse sentimento. Tanto é que no primeiro trei-

no após a competição, o ginásio estava tomado e a vontade
de treinar já pensando na pró-

xima etapa era visível”, comenta o professor responsável pela
modalidade, Tiego Drumm.

Competidores de Maravilha foram campeões
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ESTADUAL DE AMADORES O próximo jogo do CRM será amanhã (19), em
São Lourenço, contra o time da casa
Oneide Behling
RESOLVIDO
Foi anunciada pela coordenação da Liga Esportiva Oeste Catarinense e também coordenadora da Copa Oeste uma
nova competição. Ficou definido que o campeão da Copa
Oeste participará da Taça Santa Catarina de Futebol Amador, que será disputado no mês de novembro, com o campeão
da fase Estadual de Futebol Não Profissional. Tudo será incluído no calendário oficial da Federação Catarinense de Futebol. O campeão será conhecido em dois jogos de ida e volta.
CALENDÁRIO
A Liga Esportiva Oeste Catarinense vai precisar ajeitar o calendário para 2019. Os campeonatos regionais deverão ocorrer nos três primeiros meses, essa disputa qualifica as equipes
para a fase oeste do Estadual de Amadores. Já a Copa Oeste deverá encerrar no máximo em agosto. Essa adequação é necessária
para poder jogar contra as regiões Norte, Sul, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis a fase Estadual de Futebol Não Profissional.
TREINADOR
Com um vasto currículo no futebol de Maravilha e região. Treinador tinhoso, experiente e motivador de elencos, levantou mais um
troféu! Gentil Robert, este é o nome que o torcedor do Canarinho de
Linha Água Parada nunca vai esquecer. Em quatro anos como treinador: futebol de campo, futsal e futebol suíço, Gentil Robert já conquistou quatro títulos, sem falar nos vice-campeonatos. Dedicado,
profissional e com o empenho de todos, cada um dentro do seu setor, sempre com muita luta, esforço e companheirismo, vem construindo uma grande carreira no futebol amador. Mas sem dúvida
foi fundamental nesse período o empenho dos atletas, que entendem as orientações na linguagem simples do futebol. Gentil Robert se credencia para treinar qualquer equipe na nossa região.

CRM vence na 4ª rodada do returno
O Clube Recreativo Maravilha (CRM) jogou em casa no
domingo (12), no Estádio Doutor José Leal Filho, pela 8ª rodada do Estadual de Amadores. A
partida foi contra o Ipiranga de
Águas Frias, com vitória apertada para a equipe maravilhense. O CRM garantiu o gol e três
pontos na tabela numa cobrança de falta nos últimos minutos
do jogo.
Agora o CRM soma 15 pontos no campeonato e está bem
encaminhado para a fase mata
-mata da competição. O próxi-

Arquivo/O Líder

Equipe do CRM que disputa o Estadual de Amadores

mo jogo do CRM será amanhã
(19), em São Lourenço, contra o

VÔLEI

time da casa. No dia 26 o clube
maravilhense recebe em casa o

Cometa de Itapiranga. Todos os
jogos começam às 15h.

LIGA CATARINENSE

Alunas da EEB Nossa
Senhora da Salete são
destaque nos Jesc

Futsal de Maravilha
perde partida
contra Palmitos

A cidade de São José sediou, entre o último dia 10 e o
domingo (12), os Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) de 12
a 14 anos. As meninas do projeto
Vida Vôlei participaram da competição representando a Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete de Maravilha.
As atletas ficaram com a
10ª colocação no Estado, acumulando uma vitória e duas

O Maravilha Futsal jogou em
casa na noite do último dia 10,
no Ginásio Municipal Gelson Tadeu de Mello Lara, pela Liga Catarinense de Futsal (LCF). A disputa foi contra Palmitos, com
vitória para a equipe visitante,
pelo placar de 3 a 1. O gol de Maravilha foi marcado por Michel.
Maravilha volta em quadra no sábado (25), quando
pega Saudades, fora de casa. Já
Palmitos enfrenta no mesmo

derrotas. Para o professor Thomas Zardo, foi um bom resultado. “Concluímos que essa colocação é um bom resultado
para meninas criadas em nosso projeto, onde foram campeãs municipais, microrregionais e regionais invictas”,
lembra Zardo. Agora a equipe
se prepara para outras competições, como as Olesc, na busca por uma vaga no estadual.
Divulgação

dia a equipe de Seara, em Palmitos. No returno os maravilhenses acumulam três pontos, uma vitória e duas derrotas.
O técnico Cadinho tinha à
disposição os jogadores Jonas,
Italo, Michel, Tonini e Biju, estes saíram jogando, no decorrer
do jogo ele também utilizou em
quadra Japa, Natanael, Julio, Leonardo e João. Cadinho também
tinha à disposição os dois goleiros suplentes, Xandi e Valgoi.
Divulgação

Atletas de Maravilha que participaram da competição

Equipe de futsal de Maravilha

FASE MUNICIPAL

INTERNACIONAL
Está de parabéns o Inter. Nada acontece por acaso. Manter o treinador e reforçar o grupo de atletas foram atitudes corretas. O Internacional precisa manter a campanha no returno. Segundo turno é constantemente outro campeonato.
ELIMINADOS
Queria muito uma semifinal entre Grêmio e Chapecoense, mas ambos estão eliminados na Copa do Brasil. No Maracanã após o gol do Flamengo o Grêmio ficou com a bola, rondou a área do time carioca, mas não conseguiu penetrar para
assustar o goleiro Diego Alves. Na Arena Condá, o jogo foi muito ruim, muitos passes errados. Corinthians conseguiu um
gol de bola parada, surpreendendo o goleiro Jandrei. Grêmio e Chapecoense com uma dificuldade em fazer gols.

Moleque Bom de Bola define classificados
para o microrregional
O Estádio Doutor José
Leal Filho de Maravilha sediou a fase municipal do Moleque Bom de Bola 2018, na
segunda-feira (13). Pelo naipe feminino apenas a Escola de Educação Básica Santa Terezinha formou equipe,
sendo automaticamente classificada para a fase microrregional.

Divulgação

Equipe masculina da EEB Nossa Senhora da Salete ficou com o 1º lugar

No naipe masculino competiram a Escola de Educação

Básica Nossa Senhora da Salete, Escola de Educação Bási-

ca Santa Terezinha, Escola de
Educação Básica João XXIII e
Centro Educacional Mundo
Infantil (Caic). A EEB Nossa
Senhora da Salete ficou com
o primeiro lugar e garantiu a
vaga para a próxima etapa. A
fase microrregional será realizada em Modelo, a partir do
dia 27 de agosto, seguindo até
1º de setembro.
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TAÇA LÍDER FARMA Estádio Doutor José Leal Filho sediou no sábado (11) as finais do Campeonato Municipal de Futebol

Canarinho de Água Parada e Esportivo
Bela Vista são os campeões
O Campeonato Municipal de Futebol de Maravilha – Taça Líder Farma
entregou os troféus aos vencedores nas categorias aspirante e principal, no sábado
(11). As disputas começaram

às 13h45 no Estádio Doutor
José Leal Filho, pela categoria aspirante, acompanhados
por expressiva torcida. O Canarinho de Água Parada ficou com o troféu de 1º lugar.
A equipe 4S Amizade ficou

em 2º lugar.
Em seguida teve a final
do principal. O Esportivo
Bela Vista venceu a partida e
se consagrou bicampeão na
categoria. O Vasco ficou com
a segunda colocação.

Vencedores aspirante
1º lugar: Canarinho Água Parada
2º lugar: 4S Amizade
3º lugar: SER Vasco
Defesa menos vazada: 4S Amizade
Goleador: Lucas Silva, Canarinho de Água
Parada

Vencedores principal
1º lugar: Esportivo Bela Vista
2º lugar: SER Vasco
3º lugar: Canarinho Primavera Alta
Defesa menos vazada: Canarinho Linha
Primavera
Goleador: Atleta do 4S Amizade
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

1º lugar categoria aspirante

1º lugar categoria principal

2º lugar categoria aspirante

3º lugar categoria aspirante

Goleador categoria aspirante

Defesa menos vazada categoria aspirante

2º lugar categoria principal

3º lugar categoria principal

Goleador categoria principal

Defesa menos vazada categoria principal

Arbitragem que atuou na final do campeonato

INDEPEnDÊNCIA DO BRASIL

Definida programação
da Semana da Pátria

Desfile cívico deve reunir aproximadamente 2.500 pessoas
em marcha pelas avenidas centrais de Maravilha

Arquivo/O Líder

mutirão

Com ações voluntárias, CEI
Proinfância recebe melhorias
Camilla Constantin/O Líder
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JOVENS EMPREEnDEDORES

1ª Feira do Jepp é
realizada hoje (18)

Programação encerra as atividades do projeto Jovens
Empreendedores - Primeiros Passos trabalhado em três
escolas municipais
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MARAVILHA DE NATAL

Nelson Salmin e Rotary
organizam campanha
Ação vai arrecadar presentes e doces para crianças
carentes de Maravilha e municípios da região
Página 20

Voluntários da Aurora Alimentos e Cooperativa Regional Auriverde realizaram várias ações na
escola, por meio do projeto Cooperar para Transformar
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