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Amanhã (11) o dia é todo deles e para falar 
sobre essa incrível experiência, contamos 
a história de Douglas de Quadros, que além 
de padrasto do Pablo, espera a chegada dos 
gêmeos Matheus e Brayan  

Caderno especial desta edição apresenta dicas de cuidados e tratamentos para 
manter a saúde em dia

DIA DOS PAIS

Como viver com bem-estar 
e qualidade de vida?

Surpresas e 
desafios da 
paternidade PágInA 12
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Hospital São José 
amplia oferta de 
cirurgias eletivas 

Aprovado projeto de 
controle de natalidade 
de cães e gatos 

Câmeras individuais 
vão filmar ocorrências 

Novidade foi confirmada pela diretoria 
do hospital após anúncio de novos 
recursos do Ministério da Saúde

De autoria do Executivo municipal, a 
proposta prevê a castração de animais e 
campanhas de conscientização 

Os policiais militares da região vão 
receber os equipamentos em setembro, 
aumentando a transparência e proteção 

MAIS RECURSOS 

CÂMARA DE VEREADORES

POLÍCIA MILITAR 

Avançam obras do Saneamento 
Básico em Maravilha 

Equipe trabalha na instalação da tubulação na Avenida Sul Brasil e Rua 
Cândido Rondon. Estação de Tratamento também está em  construção 
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fATOS nãO VIRAM CREnÇAS

Em geral não mudamos de ideia quando temos acesso 
a dados ou fatos divergentes. Mesmo assim, argumenta-
mos e brigamos, tentando fazer a outra pessoa entender o 
nosso ponto de vista. Tentando fazer a outra pessoa com-
preender a (nossa) verdade.

Essa nossa capacidade racional não é boa para com-
preender fatos objetivamente – ela evoluiu, desde as pri-
mitivas aglomerações, para argumentar, brigar, ganhar o 
debate. Imagine a confusão: um ser emotivo, movido por 
hormônios, tentando convencer a tribo com os supostos 
fatos.

E talvez por isso que a gente ignora a ciência na forma-
ção das nossas crenças. Só usamos os fatos quando quere-
mos mostrar para os outros índios que temos razão.

*
Eu invejava quem tinha uma carreira traçada desde cedo. 

Quem estava seguro em relação ao futuro – e por isso, coe-
rente no presente.

O que se sabe hoje, no entanto, é que os primeiros anos 
da juventude PRECISAM ser dedicados à exploração. Chega 
a ser biológico. Logo, aquela certeza profissional inicial tem 
grande chance de não ser precisa.

Em breve, lá pelos 30, 40 anos, aquele jovem, que deve-
ria ter explorado, percebe que explorou pouco. Sorte do ou-
tro, que estava perdido! E que justamente por isso explorou 
possibilidades, curioso. Hoje ele sabe, ou está quase desco-
brindo, por onde ir.

*
O passar do tempo ocasiona outro fato curioso: o ve-

lho, de tanto que viu, começa a falar obviedades. E o no-
vato, que outrora o admirava, não vê mais novidades nos 
insights. Acha que o velho está perdendo a capacidade in-
telectual.

Mas não sei se é isso. Acho que é mais o que venho ex-
plorando aqui: coisas que o agora velho sempre soube, que 
sempre considerou óbvias, começam a fazer mais sentido.

Um exemplo: a importância da fé. O raciocínio, se for 
escrito assim, direto, vai parecer simplório. Mas ele se tor-
nou profundo para o experiente. Pois ele já viu muito. Ele 
já deu a volta ao mundo, e pode ter dificuldade de comu-
nicar sua sabedoria para quem ainda não cruzou algumas 
fronteiras metafóricas.

Eu imagino que seja por isso que muito ancião opta 
pela reclusão. Ele enfim percebe que não adianta pregar – o 
aprendizado, se vier, virá com o tempo, e não com conselhos.

VER DE nOVO Marca trabalha com os conceitos de consumo 
consciente e compartilhamento 

Maravilhense cria projeto 
sobre moda sustentável 
Diana Heinz

Em um Natal em família, 
Gabrielle Mainardi Fagundes 
recebeu sacolas com roupas da 
avó. Na época a profissional ain-
da cursava moda e passou a usar 
as peças de diferentes formas. 
Tudo era registrado pelo blog 
que tinha na época através da 
série que chamava de “lenço de 
vó”. As peças inspiraram Gabriel-
le à moda sustentável, foi quan-
do decidiu que essa seria a ins-
piração para seu Trabalho de 
Conclusão de Curso. O projeto 
teve como ideia a troca de peças 

entre mulheres em um grupo no 
Facebook, o que não servia para 
uma, poderia ser útil para outra. 

Depois de formada. a desig-
ner de moda e consultora de es-
tilo decidiu empreender. Nas-
ceu então o Ver de Novo, uma 
empresa que trabalha a susten-
tabilidade através da moda e 
fortalece a autoestima com o co-
nhecimento do estilo próprio. 
O estudo do negócio durou um 
ano e agora ele dá os seus pri-
meiros passos. Hoje (10) a mar-
ca lança o seu site onde fará a co-
mercialização de peças usadas e 
troca de informações. “O Ver de 

Empresa trabalha a sustentabilidade através da moda

Diana Heinz /O Líder

Novo fala muito sobre sustenta-
bilidade, é você pensar diferen-
te, consumir consciente e apren-

der sobre si, o motivo pelo qual 
compra aquela peça de roupa 
que está no seu armário”, explica.  
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LIÇÕES DE VIDA
O emprego é o melhor 
programa social que existe...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

São cerca de 50 mulheres e homens que, depois de chamar aten-
ção pelas ruas, abanando ao som de uma potente sirene, descem em 
bando pelos parques da cidade para distribuir seu manifesto. “Nós 
queremos muito amor. Nós queremos a sexualidade. Nós quere-
mos acampar. Nós queremos namorar sob o céu. Nós queremos mui-
to. Queremos a aventura de volta”, diz o texto do panfleto. “As pesso-
as vivem em um mundo fútil, sempre nos celulares. Não se amam, 
quase não transam. Nosso objetivo é sacudi-las”, afirma Adir Aliat-
ti, de 64 anos, que atende pelo “nome espiritual” de Prem Milan.

homens e mulheres cantam a música “Bella Ciao” enquanto se deslocam em antigo caminhão do Exército

Abner Faria/Divulgação

gRUPO VAI àS RUAS fAnTASIADO DE 
“LA CASA DE PAPEL” 

Bruxismo
O deputado Marco Feli-

ciano (Podemos-SP) pediu à 
Câmara dos Deputados re-
embolso de R$ 157 mil por 
tratamento odontológico.

ADVOGADA DE MARAVILHA 
EM DEStAQUE

A advogada Priscila Aparecida Pi-
cinini, associada à Siqueira Advo-
gados Associados, atuante na área 
de “Compliance”, recebeu a Certi-
ficação Profissional em Complian-
ce Anticorrupção – CPC-A, que tem 
por objetivo reconhecer compe-
tências profissionais adquiridas em 
Compliance. A prova de Certifica-
ção Profissional é elaborada pela 
LCB – LEC Certification Board.

QUAL CARREIRA A SEGUIR

O que você quer ser quando crescer? Qual profissão quer seguir? 
Você gosta de que tipo de atividade? Essas são perguntas frequentes para 
pessoas que estão ainda escolhendo uma carreira profissional. A Escola 
de Educação Básica Nossa Senhora da Salete está organizando a 4ª edição 
da Feira das Profissões, que ocorre nos dias 22 e 23 de agosto em Mara-
vilha. O evento terá novidades tecnológicas, palestras e a presença de di-
versas entidades e grupos, que vão apresentar seus trabalhos e atividades.

25 MIL CANDIDATOS

Ocorre amanhã (11) a primeira etapa do concurso para soldado da Polícia Militar de 
Santa Catarina (PM-SC). Com mil vagas disponíveis, 800 para homens e 200 para mu-
lheres, estão inscritos 25.447 candidatos. Segundo o diretor de pessoal da PMSC, co-
ronel Pinho, são 17.257 homens inscritos, resultando em 21,7 candidatos por vaga. Já 
as mulheres somam 8.190 participantes, o que significa um total de 40,9 inscritas por 
vaga. Aqui no Oeste as provas serão realizadas em Chapecó e em São Miguel do Oeste.

Não poderíamos deixar de pa-
rabenizar a todos os pais com um 
abraço especial aos nossos preza-
dos pais-leitores do Jornal O Líder 
e ouvintes da Líder FM. Sejam mui-
to felizes com suas queridas famí-
lias, e que seus filhos sejam o es-
pelho de seus pais. Um dia muito 
feliz neste domingo (11), data dedi-
cada aos nossos grandes amigos!

Saques especiais do 
FGTS começam dia 
13 de setembro

Trabalhadores que têm sal-
do em contas do Fundo de Ga-
rantia por Tempo de Serviço 
(FGTS) poderão realizar sa-
ques especiais (limitados em 
R$ 500) a partir do dia 13 de 
setembro. A Caixa Econômi-
ca Federal divulgou o crono-
grama das retiradas, que de-
pendem do mês de aniversário 
do cotista. Agências bancá-
rias terão esquema especial 
de funcionamento. E desde 
já é possível consultar valo-
res na internet e pelo celular.

REDUÇãO DE IMPOSTOS

Os ferrenhos críticos do governo Bolsona-
ro não dão trégua. Mesmo zerando os impostos de 
produtos de importação que não tenham produ-
ção brasileira, os esquerdas e a imprensa o criti-
cam. Aí vem a resposta do presidente, quando afir-
ma que para eles a campanha ainda não acabou. 
Amanhã, se chover em algum lugar que não esta-
va previsto, ele deverá ser culpado pelos mesmos...

Divulgação/Ilustração
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

BAIRRO fLORESTA
Clube de Mães Raio de Sol empossa nova diretoria 
CaRine aRenHaRDT 

Tendo como nova presiden-
te Delcira Capeletto, o Clube de 
Mães Raio de Sol do Bairro Flo-
resta em Maravilha empossou a 
nova diretoria. A eleição segui-
da de posse foi na tarde de sá-
bado (3), no salão comunitá-
rio do Bairro Progresso, com a 
participação das associadas. 

Na oportunidade, as só-
cias participaram de palestra 
realizada pelo clube, em parce-
ria com o Cras. As palestrantes 
foram a psicóloga Maiara Car-
valho Trentin e assistente so-
cial Luciane Radke. O tema foi 
violência contra a mulher.

Nova diretoria do Clube de Mães Raio de Sol

Divulgação

NOva DiretOria 
Presidente: Delcira Capeletto 
vice-presidente: Thereza 
Morim 
tesoureira: Walmira Both
vice-tesoureira: Angela 

Salete Neu 
Secretária: isoldi hübner 
vice-secretária: Neusa 
Mueller Taborda 
Conselho Fiscal: Marinês 
vivian, Rosemeli Arezi e 

Cecília Maria girardi
Presidente do Conselho 
Fiscal: Rosemeli Arezi
Suplentes: Marinês grando, 
Zenilda Riplinger Papen e 
Clarice Scherer

A VOLTA DOS CAÇA-nÍQUEIS

Ou seria a volta dos “caça-notas”, já que os valores são bem 
maiores? Infelizmente é o que parece, à luz da matéria publi-
cada no site do grupo WH, dando conta da instalação de mais 
de duzentos controladores de velocidade (pardais) em nossas 
estradas! Sim, caro leitor. Mais de duzentos. Em que pese o 
respeito que devemos ter com os favoráveis, e minha posição 
conhecida e contrária à colocação de lombadas eletrônicas 
ou pardais, como quer que queiram chamar o equipamen-
to, isto me cheira literalmente mal. Primeiro lugar, não tive-
mos acidentes aqui no Extremo-Oeste em locais onde haviam 
os antigos equipamentos instalados. Segundo, porque o par-
dal/controlador eletrônico de velocidade gera um efeito de no 
máximo duzentos metros. O cidadão freia cem metros antes, 
passa e depois acelera por mais cem metros depois e retoma 
a velocidade, tendo perdido tempo, e no caso de não vislum-
brar o equipamento em tempo hábil, saindo dali com preju-
ízo no bolso. Ou seja, por mais que tenha a ordem de verifi-
car pontos necessários e tal, acho impossível que tenhamos 
bom senso em todos os equipamentos a serem colocados. Es-
tamos apenas retomando uma realidade anterior, de ausên-
cia de pressuposto educativo, para voltar ao velho sistema de 
caça-notas, como me reportei acima. Infelizmente, diante de 
tal fato, o “cheiro” de tal determinação aos meus olhos (ou ao 
meu nariz...) não é bom. Acho que vamos pagar literalmente 
por conta de tal determinação. Ah, e as rodovias? Irão conti-
nuar tão “maravilhosas” como sabemos? Resumindo: para os 
controladores de velocidade, teremos agilidade. Para nossas 
rodovias, segue a morosidade... entendam este país!!!

TELHADO DE VIDRO
Que a Rede Globo é contrária ao governo federal, isto é 

notório. Só que quem ataca, também tem que se preparar 
para ser atacado. O “tiro no pé” se deu com a ampla divulga-
ção envolvendo recursos amealhados pelo Instituto Rober-
to Marinho. Segundo o site r7.com, promotores analisam 19 
contratos sem licitação firmados durante a gestão de Edu-
ardo Paes. Somados, valores passam de R$ 282 milhões. A 
medida foi tomada após o prefeito Marcelo Crivella deter-
minar a criação de uma Comissão de Sindicância para apu-
rar o caso (aliás, Crivella é outro dos que são literalmente 
atacados pela emissora). Em resumo da conversa, a Funda-
ção está se defendendo. O grande problema é que nesta que-
da de braço a Globo (ou Fundação Roberto Marinho) expôs 
vulnerabilidades. E neste caso, onde a guerra está declarada, 
a Fundação mais perde do que ganha nesta queda de braço. 
Em resumo, quem tem telhado de vidro não deve jogar pe-
dras no telhado do vizinho. Ou a Fundação se cuida, ou seu 
telhado poderá, literalmente, quebrar.

LEgISLATIVO Os vereadores foram unânimes ao reconhecer a importância 
da lei, mas alguns questionaram a falta de detalhes no texto 

Projeto para controle de natalidade de 
cães e gatos é aprovado em primeiro turno 
CaRine aRenHaRDT

A sessão ordinária da Câma-
ra de Vereadores de Maravilha 
de segunda-feira (5) teve como 
destaque a aprovação, em pri-
meiro turno, do projeto de lei 
nº 21/2019. A proposta é de au-
toria do Executivo municipal e 
trata sobre o controle de nata-
lidade de cães e gatos. Resumi-
damente, o projeto prevê ações 
para a castração de cães e ga-
tos e campanhas de conscienti-
zação sobre cuidados e respon-
sabilidades dos proprietários de 
animais domésticos. 

O projeto teve como relatora 
a vereadora Marclei Grando, que 
deu parecer favorável com restri-
ção. O voto de Marclei foi manti-
do na votação em plenário e se-
guido pelos vereadores Natalino 
Prante e Láurio Stieler. A justifi-

Sessão teve vários projetos em pauta

Carine Arenhardt/O Líder

cativa foi a falta de detalhes no 
projeto sobre previsão de des-
pesas com as ações, critério para 
definir os animais atendidos e so-
bre a pasta de origem dos recur-
sos a serem usados. 

O vereador Cleber Pertus-
satti, líder do governo, destacou 
que o projeto é um primeiro pas-
so para iniciar o trabalho de con-

trole de natalidade de cães e ga-
tos, um problema que também é 
de saúde pública. A proposta foi 
aprovada em primeiro turno e 
por unanimidade os vereadores 
concordaram sobre a importân-
cia do projeto. 

OUTROS PROJETOS 
Ainda em primeiro turno foi 

aprovado o projeto 17/2019, que 
autoriza escriturar imóvel adqui-
rido e quitado através do Fundo 
Municipal de Habitação.

Em segundo turno os ve-
readores aprovaram o proje-
to de lei complementar nº 11 de 
2019, que altera a lei comple-
mentar 93 de 2016 que trata so-
bre as normas do Plano Diretor 
do município. O projeto 29/2019 
que autoriza a abertura de crédi-
to adicional suplementar de R$ 
540 mil da Secretaria de Trans-
portes e Obras, já com emenda 
modificativa que reduziu o valor 
para R$ 70 mil. Ainda foi aprova-
do o projeto 24/2019 que autori-
za a doação de 46 folhas de zinco 
usadas para a Associação Comu-
nitária da Linha Três Coqueiros e 
o projeto 27/2019 que autoriza a 
baixa de bens inservíveis do pa-
trimônio público municipal.

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

PARA PROPORCIOnAR ALEgRIA AOS 
OUTROS, É PRECISO QUE nÓS PRÓ-
PRIOS TEnHAMOS ALEgRIA
  
O ser humano só pode ser verdadeiramente 
feliz quando vê que todos estão felizes. Por-
tanto, é preciso que não haja ninguém infeliz, 
ninguém destituído de alegria. É preciso sa-
ber que, em última análise, só podemos pro-
porcionar alegria aos outros se nós próprios 
tivermos alegria, e que, tornando-nos infeli-
zes, provocamos a infelicidade dos outros.
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RESULTADO GRATIFICANTE

Nos últimos dias recebemos os núme-
ros das visitas ao Museu Padre Fernan-
do durante a reprodução das reportagens 
que produzimos em vídeo falando sobre 
aspectos de Maravilha. O resultado é ex-
tremamente gratificante. Primeiro, o que 
foi feito: durante a semana do aniversá-
rio de Maravilha, as reportagens em víde-
os foram exibidas em uma televisão, colo-
cada próximo da porta do museu. Então 
as pessoas paravam, assistiam e entravam 
para visitação. O resultado disso, de acor-
do com o museu, foi de 130 registros de vi-
sitas em cerca de 10 dias. Nos dias an-
tes da exibição, o número de visitas era 
de 40. Então, o objetivo foi alcançado. 

VIVÊnCIA DE DEfICIÊnCIAS 

Uma ideia fantástica e que com certeza precisa ser repetida. Nes-
ta semana a Apae Marisol de Maravilha, numa parceria com escolas, 
Mães Azuis e Departamento de Esportes, promoveu a primeira Vivên-
cia de Deficiências. Foi um momento para mostrar algumas das difi-
culdades enfrentadas por pessoas com deficiência. Foram mais de 500 
pessoas participando das dinâmicas e entendendo um pouco mais so-
bre o dia a dia de quem convive com alguma deficiência. Uma ação 
que certamente cumpriu seu objetivo de levar conhecimento, traba-
lhar o fim do preconceito e a importância da inclusão. Ser diferen-
te é normal! Parabéns a todos que se envolveram nessa programação! 

LEI MARIA DA PENHA 

Na quarta-feira (7), dia em que a Lei Maria da Penha completou 13 
anos, Santa Catarina deu mais um passo em direção ao enfrentamen-
to da violência doméstica e instituiu algumas medidas, entre elas o Agos-
to Lilás, que estabelece um mês de atividades para conscientização sobre 
o tema. De 2006 a 2019 muitos avanços foram registrados, incluindo im-
portantes iniciativas das polícias Civil e Militar para o combate à violên-
cia. Entretanto, de acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, 
nos seis primeiros meses do ano foram registrados 29 casos de femini-
cídio em Santa Catarina. O número é 45% maior do que no mesmo perí-
odo do ano passado, estatística que preocupa e precisa ser combatida.

APOIO AO AUTISTA 

Nesta semana a redação entrevistou o coordenador da Rede de Aten-
dimento ao Autista de Maravilha, Eder Morais. O assunto foi o evento que 
será realizado pela Rede na próxima semana. Com profissionais capaci-
tados, a programação de dois dias falará sobre variados temas, pesquisas 
e atualizações acerca do assunto. É graças a essas pessoas que cada vez 
mais podemos aprender a lidar com o autismo. Aos pais, profissionais 
e voluntários, a sociedade deve muito a vocês. Graças a esse trabalho 
que podemos evoluir como humanidade aprendendo sobre o próximo.

Produção orgânica em falta 
Dizem que a necessidade faz surgir as ideias 

e empreendimentos. Uma matéria divulgada nos 
meios de comunicação do Grupo WH mostrou a di-
ficuldade de encontrar produtos orgânicos para a 
merenda escolar. Em Maravilha não tem agricul-
tor com o certificado de produção orgânica. O ali-
mento vem de fora para cumprir o percentual mí-
nimo de 10% que a lei exige nas escolas. No ano 
que vem essa margem vai dobrar e, consequente-
mente, precisa ter fornecedores. Um desafio aos 
gestores da merenda escolar, porém um horizon-
te para quem se especializar nesta atividade. 

Carine Arenhardt/O Líder

Fotos: Divulgação
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

SAÚDE Novidade foi confirmada pela diretoria do hospital após 
anúncio de novos recursos do Ministério da Saúde 

Hospital São José amplia oferta 
de cirurgias eletivas 

CIRURgIAS EM 2019 
Nos sete primeiros meses de 2019, o hospital São José de Maravilha atendeu 306 
pacientes que realizaram cirurgias eletivas. Deste total, 82 pessoas atendidas foram 
encaminhadas pelo município de Maravilha. Bom Jesus do Oeste teve 19 pacientes 
atendidos, Cunha Porã um total de 21, Flor do Sertão 25, iraceminha 12 e Tigrinhos 
17 pacientes. Os demais municípios atendidos foram Caibi, Cunhataí, Formosa do Sul, 
Modelo, Palmitos, Pinhalzinho, Riqueza, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São Miguel 
da Boa vista, Saudades e Sul Brasil. 

CaRine aRenHaRDT 

Mais recursos e mais pa-
cientes atendidos. O Ministé-
rio da Saúde do governo fe-
deral confirmou a ampliação 
de oferta de cirurgias eletivas 
para Santa Catarina neste 
segundo semestre de 2019. 
O Estado vai receber R$ 
3.371.438,74 para ampliar 
o serviço e atender pacien-
tes que estão há mais tempo 
na fila em todas as especia-
lidades. 

Com o anúncio dos re-
cursos, o Hospital São José de 
Maravilha confirmou a am-
pliação no número de pa-
cientes atendidos. Conforme 
a diretoria, Neiva Schaefer, 
o Hospital São José sempre 
participou das campanhas 
de cirurgias eletivas e vai am-
pliar a média mensal deste 
atendimento de 44 para 50. 

O Hospital São José rea-
liza cirurgia geral, ginecoló-
gica, vascular, de ortopedia, 
urologia e otorrinolaringolo-
gia. O encaminhamento dos 
pacientes atendidos é feito 

Entre janeiro e julho, foram 306 pacientes atendidos no hospital

pelas secretarias municipais 
de saúde. Os procedimentos 

são gratuitos para o paciente 
e repasse dos valores são fei-

tos pela Secretaria de Estado 
da Saúde. 

Arquivo/O Líder

SEnHORAS EVAngÉLICAS
Café colonial da Oase terá sua 55ª edição 
no sábado (17)
Diana Heinz

Criada em 1957 por cer-
ca de 25 mulheres da Igre-
ja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil (IE-
CLB), a Ordem Auxiliado-
ra das Senhoras Evangélicas 
(Oase) tinha como objeti-
vo, na época, tornar o gru-
po mais unido, além de au-
xiliar a comunidade. Quase 
62 anos depois a finalida-
de ainda é a mesma, po-
rém agora o grupo é maior, 
são mais de 60 integrantes, 
e muito mais conhecido. 

A Oase de Maravilha é 
conhecida principalmente, 
além da produção de cucas, 
pelo café colonial. Em 2019 
o evento completa 55 edi-

ções, no próximo sábado 
(17). A programação começa 
às 15h com culto e a comi-
da será servida a partir das 
16h até às 20h30. O ingresso, 

à venda com as integrantes, 
custa R$ 30 e para crianças 
de 8 a 12 é R$ 15. Conforme 
a presidente, Diva Bervian, o 
cardápio este ano terá novi-

dades. “Além dos bolos, tor-
tas, salgados, sucos, pães, 
chás e outras muitas coisas, 
este ano a cozinha prepa-
rou uma surpresa”, afirma. 

Últimos detalhes para o café foram decididos em reunião

Diana Heinz /O Líder

CRESCER SEM PAI - QUAIS AS COnSEQUÊnCIAS?

Desde a terceira semana de vida, os nenês diferenciam os 
estímulos que vêm da mãe e que vêm do pai (e de todos os ou-
tros). Pai e mãe acabam dividindo-se e desenvolvendo auto-
maticamente, filogeneticamente e culturalmente funções di-
ferentes 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 de-
senvolver 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 manifestar-
se 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 promes-
sas 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 ma-
neira dela: e para fazer isso é fundamental que possa ter conti-
nuidade a “saudação”, mesmo que seja simbólica. É importan-
te que se permita o emergir de sentimentos, como medo, dor 
e raiva, para poder conversar sobre eles e não deixar que se re-
primam 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 meni-
nos vêm afetados mais duramente pela ausência do pai: ten-
dem a ter dificuldades na escola, dificuldades de aprendiza-
gem, 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 atitu-
de exageradamente sedutora (algo que acontece também em ca-
sos de abusos) e ter extremas dificuldades em formar relaciona-
mentos sadios e duradouros com homens. 

Resumindo: o papel do pai é crucial para o rendimento esco-
lar; relações horizontais (com colegas, amigos, namorados, etc.); 
melhor autocontrole; menor promiscuidade sexual; melhor ca-
pacidade 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 den-
tro da alma da mulher por causa de uma irresponsabilidade de 
outra pessoa a fragiliza enormemente. 

Nesses casos, eu sugiro sempre um trabalho de prepara-
ção 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.
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LUIZ CARLOS
PRATES

MELHORIAS As obras se concentram na Rua Cândido 
Rondon e Avenida Sul Brasil

Máquinas trabalham em 
obra do saneamento básico 
CleiTon FeRRasso 

O trabalho de instalação 
do saneamento básico em 
Maravilha segue pela Avenida 
Sul Brasil. As equipes come-
çaram no início desta sema-
na próximo ao supermercado 
Iguatemi e seguem em dire-
ção à elevatória do Ferro Ve-
lho Brutscher. Ainda naquela 
região, o trabalho se concen-
trou também na Rua Cândido 
Rondon, segundo o engenhei-
ro responsável, Jorge Dumer. 

Quem passa pelo local 
percebe o cenário de gran-
des obras no município, uma 
vez que ali próximo continua 
também o trabalho de me-
lhoramento da Avenida Ma-
ravilha, que faz o cruzamento 
com a Avenida Sul Brasil. Aos 
motoristas foram instaladas 

placas de aviso informativo 
para usar rotas alternativas. 

ESTAÇãO DE TRATAMEnTO
A estação de tratamen-

to está sendo construída na 

área da pedreira, Linha Bar-
ro Preto, e terá capacidade 
para tratar 25 litros por se-
gundo. Os investimentos ul-
trapassam R$ 4,4 milhões e 
os recursos são da Funasa. 

Nestas etapas o município 
colocará contrapartida de 
R$ 234 mil. O serviço é exe-
cutado pela empresa Dalba 
Engenharia, vencedora da 
licitação.  

Trabalho se concentra na Avenida Sul Brasil

Cleiton Ferrasso/O Líder

CaRine aRenHaRDT

O auditório da Amerios 
em Maravilha sediou na ma-
nhã de sexta-feira (9) assem-
bleia geral dos prefeitos, com 
prestação de contas e deba-
te de temas de interesse dos 
municípios. Conforme o pre-
sidente da Associação dos 
Municípios, Daniel Kothe, as 
assembleias ordinárias são rea-
lizadas mensalmente para a to-
mada de decisões em conjunto. 

O encontro teve a presença 
do representante da Secretaria 
de Estado da Fazenda, Ari Prits-
ch, que falou sobre tendências e 
evolução do movimento econô-
mico dos municípios, que são 
base para o retorno do ICMS, 
valores fundamentais para os 
governos municipais. 

MUTEnÇãO DAS 
RODOVIAS ESTADUAIS 
Outro tema de destaque 

na pauta foi a manutenção das 
rodovias estaduais. Confor-
me Kothe, continua em deba-

EnCOnTRO
Assembleia da Amerios reúne prefeitos 
da região em Maravilha

te a possibilidade de um convê-
nio entre municípios e governo 
estadual para a recuperação 
das SCs. “Estamos num proces-
so de diálogo. Existe uma preo-
cupação muito grande por par-
te dos prefeitos de que mais 
uma vez os municípios vão as-
sumir mais responsabilida-
des que não são deles e que nós 
também não temos receita or-
dinária para realizar estes in-
vestimentos”, destaca Kothe. 

Já está agendada para 

o dia 15 de agosto uma 
nova rodada de negocia-

ção com a Casa Civil do Esta-
do para debater o assunto. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

nãO CASAR 
Como estou com um pouco de pressa, posso de imediato lhe 

fazer uma pergunta? Obrigado.  – “Você se considera uma pessoa 
bem-humorada”?  Cuidado com a resposta, todos costumam di-
zer que sim, e não são, ou são apenas da boca para fora...

Pessoas bem-humoradas costumam ser mais leves com 
a vida e a ter, por isso, boa saúde. O humor, tijolo básico da 
construção do nosso sistema emocional, é indispensável 
para sermos alguém que valha a pena na vida. Digo isso, lei-
tora, pensando numa mulher, americana, a Louise Signore. 
Essa “mocinha” fez 107 anos na semana passada. Sim, você 
ouviu bem, 107 anos, lépida e faceira, entrevistada nos estú-
dios da rede CBS. Ela se exercita todos os dias, vai a aulas de 
dança, come comida italiana bem temperada e é muito bem
-humorada. Sabes como é que sei que ela é bem-humorada, 
o que muito explica sua saúde e longevidade?

É que diante da mais óbvia das perguntas dos jornalistas, 
ela respondeu com bom humor. Perguntada sobre qual o seu 
segredo para um a vida tão longa e saudável, ela respondeu 
sem olhar para os lados: - “Nunca me casei”.

É ou não é uma resposta bem-humorada? Para muita 
gente não apenas uma resposta bem-humorada, mas, antes 
de tudo, instigante e verdadeira... Verdadeira?

Vim até aqui para deixar com você uma especulação so-
bre a possível relação entre doenças, infelicidades e casamento. 
Que bom humor garante saúde e felicidade, nenhuma dúvida. 
E falando nisso, sou forçado a voltar à história de a Organização 
Mundial de Saúde e o Instituto Vittude, plataforma on-line de 
saúde terem nos informado que “86% dos brasileiros têm algum 
transtorno mental”. Quer dizer, milhões e milhões de brasileiros 
vivem fora da casinha. E uma das razões é a falta de bom humor. 
Mas aí, eu pergunto: como ter bom humor se o povinho vive nas 
redes sociais, as redes das mentiras, onde todos, absolutamente 
todos, mentem? O diacho é que eu minto, sei que estou menti-
do, mas acredito nas mentiras dos outros... Como não ficar frus-
trado e mal-humorado?

Como ter saúde e paz vivendo nas mentiras, nas falsas os-
tentações, nas orgias do consumismo sem recursos? Juntem-
se a isso os casamentos infelizes... Quase todos; raríssimas 
exceções. Dona Louise acertou o passo na vida, bom humor 
e solteirice até hoje, aos 107 anos. Êta, dona Louise!

ELES 
Eles continuam cada vez mais impotentes. Eu estava, dia des-

tes, num restaurante em Curitiba. Gente elegante, bem-vestidas, 
essas coisas. Dois casais, em momentos diferentes, chegaram ao 
restaurante. Fiquei de olho. Dito e feito: eles, os machos impo-
tentes, sentaram-se de frente para o movimento no restaurante e 
“acomodaram” suas mulheres sentadas de costas, viradas para a 
parede. Parece acidental, não é mesmo? Só aparência, os impo-
tentes não admitem que elas “vejam” os outros. Frouxos.

VALORES
As coisas vão indo, indo e se arrastando nos nossos dia

-a-dia, até que... Um vento forte da vida nos joga contra a pa-
rede. Acordamos. Acordamos e reavaliamos nossos valores, 
descobrimos que perdemos muito tempo com o que não vale 
muito a pena. Que lástima que é tarde. Iluminados os que sa-
bem disso antes do “vendaval” do destino...

fALTA DIZER
Nenhuma novidade. Universidade de Kansas, EUA, nos 

mandando dizer que descobriram por pesquisas que “elas se 
preocupam com a qualidade no sexo; e eles só pensam em 
quantidade”. Problema que elas podem resolver: descobrir se 
o machinho é das quantidades e mandá-lo pastar. Pastar, eu 
disse. Que vão procurar um espelho. “Mimimis”! 

Encontro teve a participação de prefeitos da região

Rosimar Maldaner, Daniel Kothe e Ari Pritsch



,  MARAvilhA 10 DE AgOSTO DE 20198

BInÔMIO Provas testam a capacidade de localização em terrenos, resgate de vítimas em ambientes 
noturnos e diurnos em áreas de vegetação

Capitão Moura e cão Johny conquistam 4ª 
certificação nacional de cães de busca e resgate
CaRine aRenHaRDT 

O simulado para capacita-
ção de cães de busca e resgate da 
região Sul foi realizado no último 
fim de semana, na Floresta Na-
cional de Três Barras, na região 
de Canoinhas, no Norte do Esta-
do. A prova teve a participação de 
bombeiros e cães de Santa Cata-
rina e Paraná. O capitão do Cor-
po de Bombeiro de Maravilha, 
João Emiliano de Moura Miran-
da, e o cão Johny participaram e 
receberam a 4ª certificação na-
cional de cães de busca e resgate. 

Moura explica que para con-
seguir a certificação o bombei-
ro e o cão precisam passar por 
três provas, que simulam ocor-
rências reais. O binômio, como é 
chamada a dupla de bombeiro e 
cão, precisa fazer a localização de 
vítimas, com simulados que tes-
tam a capacidade de localização 

em terrenos, resgates noturnos e 
diurnos em áreas de vegetação. 

O simulado garante que o bi-
nômio está preparado para aten-
der as ocorrências. A primeira 
certificação conquistada pelo ca-
pitão Moura e o cão Johny foi em 
2016. Conforme Moura, a cer-
tificação tem a validade de dois 
anos, mas os simulados ocorrem 

até mais do que uma vez ao ano 
e servem também para manter o 
cão e o bombeiro em treinamen-
to. “Como é uma atividade que 
envolve salvar pessoas, tem que 
ser um serviço eficiente. Apesar 
da nossa certificação ainda estar 
em validade, é sempre bom uma 
oportunidade de treinar e se co-
locar à prova”, afirma. 

TRABALHO COM O 
CãO JOHnY 

Sobre a região, Moura diz 
que as ocorrências mais co-
muns atendidas com o cão 
são de pessoas desaparecidas, 
principalmente de idosos com 
Alzheimer. Neste ano, Moura 
e o cão Johny também partici-
param da força-tarefa para atu-

ação no resgate de vítimas do 
rompimento da barragem de 
minérios em Brumadinho/MG. 

Para finalizar, Moura des-
taca que o treinamento de um 
cão é um processo complexo 
e conta com a participação de 
vários bombeiros. Ele agrade-
ce aos bombeiros de Maravi-
lha e Cunha Porã que também 
auxiliam nos treinamentos do 
cão Johny.  

BInÔMIOS EM SAnTA CATARInA 
O Corpo de Bombeiros de 

Santa Catarina tem sete binômios, 
um número que ainda é conside-
rado pouco. Conforme Moura, o 
Estado tem um total de 14 bata-
lhões do Corpo de Bombeiros e o 
ideal seria um binômio para cada 
um, deixando assim mais bem 
distribuídos estes cães, o que iria 
garantir melhor tempo-resposta 
quando acontecem as ocorrências. 

Fotos: Divulgação Corpo de Bombeiros

Simulado com o capitão Moura e o cão Johny

Treinamentos garantem a participação do cão nas operações

Diana Heinz 

Na sexta-feira (16) e no sába-
do (17) a Rede de Atendimento 
ao Autista de Maravilha irá pro-
mover o 1º Painel em Pesquisa, 
Protocolo e Atualizações no TEA. 
O evento receberá diversos pro-
fissionais que irão ministrar de-
bates acerca de temas que envol-
vem o indivíduo com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA). A pro-
gramação recebe o apoio de en-
tidades e empresas do municí-
pio e no primeiro dia abordará 
“a importância do conhecimen-

to genético e molecular como 
ferramentas para diagnósti-
co e desenvolvimento de trata-
mentos para autismo”. O evento 
na sexta-feira (16) será realiza-
do no Maravilhas Park Hotel às 
19h e o custo de entrada é R$ 20.

O Painel segue no sába-
do (17) às 8h30, na Unoesc, com 
cinco profissionais para o deba-
te. Cada um abordará uma temá-
tica diferente. A neuropediatra 
Kátia Seitz falará sobre os “desa-
fios e práticas na atenção inte-
grada”. A cirurgiã-dentista Elissa 
Santin Costella abordará o “aten-

dimento odontológico em pa-
cientes com o Espectro Autista”. 
A psicopedagoga Andrea Rigot-
ti Vendrusculo discutirá as “prá-
ticas e resultados embasados 
em Análise do Comportamen-
to Aplicada (ABA). O PHD Ro-
berto Herai, que ministrará tam-
bém o evento do primeiro dia, no 
dia 17 falará sobre os avanços da 
pesquisa científica na compreen-
são e tratamento do Autismo. E 
o MD PHD Rudimar Riesgo, que 
também participa do dia 16, fa-
lará sobre o tratamento basea-
do em evidências. O custo do se-

gundo dia de evento é de R$ 60. 
Conforme o coordenador 

da Rede, Eder Moraes, há mais 
de dois anos que a entidade tra-
balha no município e cada vez 
mais recebe o apoio da comu-
nidade. “Nós iniciamos com 
as mães azuis, alguns voluntá-
rios e o poder público munici-
pal. O nosso objetivo é mostrar 
para a sociedade informa-
ções para ela entenda e saiba li-
dar com o indivíduo autista. En-
tão agradecemos os parceiros 
e pedimos a todos que acredi-
tem no nosso trabalho”, explica.

QUALIfICAÇãO 
Primeira edição do Painel TEA será na próxima semana 

Preços e taxas especiais são 
os diferenciais do 1º Feirão de Ve-
ículos, que iniciou ontem (9) e se-
gue hoje (10) na Praça do Lago, em 
Pinhalzinho, das 8h às 18h. Para 
quem quer trocar ou comprar um 
carro é uma grande oportunida-
de de fazer negócio, contando com 
o apoio financeiro do Sicredi. 

Os garagistas de Pinhalzinho 
que possuem convênio com o Si-
credi e participam do evento são: 
Pinhalzinho Multimarcas, Spri-
cigo Automóveis, Nalin Automó-

veis, Pain Automóveis, Irmão Sch-
mitz e Grando Automóveis. 

Além das condições especiais e 
exclusivas, também haverá atrativos 
para toda família, como brinque-
dos para as crianças. “Estamos pre-
parando esse momento com mui-
to carinho para toda comunidade. 
Queremos que esse seja um mo-
mento para oportunizar novos ne-
gócios e fomentar o comércio. Con-
vide sua família e venha participar 
conosco”, afirma o gerente da agên-
cia de Pinhalzinho, Leomar Vani. 

PRIMEIRA EDIÇãO
Sicredi promove feirão de 
Veículos em Pinhalzinho 
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“O dinheiro é amoral, pode 
ser usado para o bem e 
para o mal” 

Ronaud Pereira
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Menos da metade dos empreendedores 
brasileiros contribuem para a Previdência

Um estudo do Sebrae, com base em dados do IBGE, mostra que menos da metade 
dos empreendedores brasileiros contribuem para a Previdência. De acordo com o le-
vantamento, a cada dez donos de negócio no país, apenas quatro recolhem suas con-
tribuições para garantir a aposentadoria. Entre os que não contribuem, a maior par-
te sequer possui CNPJ e trabalha na informalidade. O estudo foi realizado entre os 
chamados “donos de negócio”, conceito que inclui empregadores que exploram seu 
próprio empreendimento e têm pelo menos um funcionário, e os trabalhadores por 
conta própria, que atuam sozinhos ou com um sócio, mas não têm empregados.

Tiago Queiroz/Estadão

Trabalho sem salário fixo e com jornada reduzida avança 
e já representa 12% das novas vagas formais

Vigente desde o fim de 2017, o contrato intermitente é aquele em que a empre-
sa registra em carteira o funcionário, mas sem estabelecer salário ou jornada fixa. O 
trabalhador pode ser convocado por alguns dias ou horas no mês, a depender da de-
manda por parte do contratante. Entre janeiro e junho deste ano, o Brasil criou 408,5 
mil vagas com carteira assinada, o melhor resultado dos últimos 5 anos. Desse total, 
50.345, ou 12,32%, são postos de trabalho com contrato intermitente (38,4 mil) ou par-
cial (11,9 mil). Esta última modalidade já existia, mas foi flexibilizada com a reforma 
trabalhista, que virou a Lei 13.467. No mesmo período do ano passado, a participação 
desses vínculos mais flexíveis no saldo total de vagas formais foi de 9,46%, 33,4 mil ao 
todo. O trabalho intermitente vem numa crescente desde o ano passado. Sua parti-
cipação no saldo de vagas formais registradas pelo Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged) saltou de 5,5% no primeiro semestre de 2018 para 9,4% no 
mesmo período deste ano. Em junho, respondeu por 21% do total de postos criados.

Reuters/Ueslei Marcelino

Presidente do BC diz que há 
revisão grande para baixo 
para crescimento global

O presidente do Banco Central, Rober-
to Campos Neto, destacou na terça-feira (6) as 
revisões - segundo ele bastante grandes - para 
baixo das projeções para o crescimento glo-
bal em 2019 e 2020, para dizer que esse não 
é um problema apenas do Brasil. O ambien-
te de “guerra comercial”, acrescentou, tem le-
vado a mudanças de parques industriais, o 
que tornou mais lento e mais caro o proces-
so de produção, por um período mais longo. 
“A chamada ‘guerra comercial’ teve várias fa-
ses. Primeiro esperou-se um período com in-
flações mais altas em diversos países, o que 
não aconteceu. Na verdade, as inflações ca-
íram e foram feitas revisões sobre o cresci-
mento dessas economias”, afirmou, em debate 
sobre juros promovido pela Federação Brasi-
leira de Bancos (Febraban) e pelo jornal Cor-
reio Braziliense. “Há dúvidas se os países de-
senvolvidos têm ferramentas para lidar com 
inflação e crescimento baixos. O ângulo fiscal 
pode ser uma saída para esses países”, com-
pletou. Campos Neto lembrou ainda que a Eu-
ropa está passando por um processo de “japo-
nização”, em referência ao envelhecimento da 
população. “Isso tem efeitos significativos no 
consumo e no investimento”, explicou. Cam-
pos Neto chamou atenção ainda para o exces-
so de liquidez no cenário internacional, ci-
tando a existência de 14,5 milhões de títulos 
pagando juros negativos no mercado global.

COMéRCIO CAtARINENSE 
APOStA EM INCREMENtO 
DE Até 4% NAS VENDAS 
DE DIA DOS PAIS

O comércio catarinense está oti-
mista para as vendas de Dia dos Pais em 
2019, segundo o que mostrou o levanta-
mento feito pela Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas de Santa Cata-
rina (FCDL|SC). Em entrevista concedida 
ao Grupo WH Comunicações, o presi-
dente da entidade, Ivan Tauffer, destacou 
que a expectativa é de um incremento de 
até 4% nas vendas. Conforme a FCDL/
SC, 89,31% dos lojistas sinalizaram esta-
rem otimistas com a data a ser celebrada 
neste domingo (11). Já os itens mais pro-
curados pelos consumidores para pre-
sentear na data são o vestuário (23,9%), 
acessórios (20,13%) e calçados (18,87%).

Governo antecipa parcela do 13º 
salário de aposentados do INSS

Aposentados e pensionistas vinculados ao INSS receberão metade do 
13º salário entre o final de agosto e o início de setembro. Uma medida pro-
visória (MP) assinada pelo presidente, Jair Bolsonaro, torna a ação obriga-
tória. Ao todo, cerca de 30 milhões de pessoas deverão ser beneficiadas, ge-
rando uma injeção de R$ 21 bilhões na economia, de acordo com dados 
oficiais do governo. Apesar da antecipação já ser adotada nos últimos anos, 
não havia uma lei que obrigasse o Planalto a seguir a regra. Até então, o pre-
sidente deveria editar um decreto anualmente. O pagamento será incorpo-
rado no pagamento da pensão ou aposentadoria. Isto é, o beneficiário irá 
receber o valor mensal entre o fim de agosto e o início de setembro, respei-
tando o calendário dos outros meses, acrescido de metade do 13º salário. 
Terão direito os aposentados do INSS, quem recebe pensão por morte, além 
de beneficiários de auxílio-doença, auxílio-acidente e auxílio-reclusão.

ÁGUA, FRANGO E GÁS DE COZINHA EStÃO ENtRE OS 
ALIMENtOS QUE tERÃO AUMENtO DE PREÇO EM SC

O assunto isenções fiscais parecia alcançar o bolso do consumi-
dor. Isso porque, desde a semana passada, itens como gás de cozinha, 
água mineral, carne de frango e suínas passaram a ser comercializados 
com tributação cheia, chegando a 17%. Na prática, por exemplo, o pre-
ço do botijão de gás de cozinha subiu R$ 4 em parte das distribuidoras, re-
flexo da alteração da alíquota do ICMS de 12% para 17%. Já a água mi-
neral, que não compõe mais a cesta básica, teve alta de 142% no ICMS 
na hora da venda da indústria para o comércio. De acordo com a asso-
ciação catarinense das indústrias de água mineral, com a suspensão das 
isenções fiscais, o imposto em uma garrafa de 500 ml, por exemplo, pas-
sa de R$ 0,12 para R$ 0,30. Enquanto a água e o gás já sofreram altera-
ção dos preços, o setor produtivo tenta segurar possíveis reajustes nas car-
nes de frango e porco, que tiveram alteração de 7% para 12% no ICMS, o 
que ocasiona um custo maior para a população que come fora de casa. 
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CaRine aRenHaRDT 

O Centro Cultural 25 
de Julho de Maravilha se-
diou no sábado (3) mais 
um tradicional Encontro 
de Corais. O evento foi or-
ganizado pelo Coral Sem-
pre Alegre, com o objeti-
vo de reunir corais para 
um dia de confraterniza-
ção e belas apresentações.

Além do grupo que or-
ganizou o encontro, ou-
tros 10 corais de Maravi-
lha e região participam: 
Acima de Maravilha, Acar-
pa de Palmitos, Alegria de 
Cantar de Chapecó, Co-
ral de Caibi, Evangélico de 
Cunha Porã, Evangélico de 
Palmitos, Fenabb de Ma-
ravilha, Immer Frölich de 
Maravilha, Lar de Convi-
vência de Maravilha e Mu-
nicipal de Cunha Porã.

CULTURA
Encontro de Corais tem apresentação 
e homenagem

HOMEnAgEM 
Na oportunidade tam-

bém foi realizada uma ho-
menagem para o maestro 
dirigente do Coral Sempre 
Alegre, Mario Antônio Pasa, 
pelos 35 anos de atuação no 
grupo de canto cultural. A 
programação encerrou com 
jantar de confraternização.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Evento foi promovido pelo Coral Sempre Alegre do Centro Cultural 25 de Julho

homenagem para o maestro e dirigente Mario Antônio Pasa

gRATUITO Ações foram organizadas pelo LEO Clube e Rotary Club, com apoio da Secretaria municipal de Saúde 

Maravilha tem campanhas de 
promoção e prevenção à saúde 
CaRine aRenHaRDT 

O sábado (3) teve duas 
campanhas em Maravilha, 
oferecendo testes, avalia-
ções e atividades gratuitas 
para a população local. A 
primeira campanha, intitu-
lada Hepatite Zero, foi pro-
movida pelo Rotary Club, 
em parceira com a Secreta-
ria de Saúde e o apoio da As-
sociação Brasileira dos Por-
tadores de Hepatite. 

As ações foram no sába-
do pela manhã nos super-
mercados Real Alimentos, 
Amaury Supermercados, Su-
per Auriverde e Iguatemi Ali-
mentos. Foram oferecidos 
testes rápidos para o diag-
nóstico de Hepatite C, ten-
do como público-alvo pes-
soas com mais de 40 anos. 
A campanha é realizada em 
nível mundial com o objeti-
vo de auxiliar no diagnóstico 
da doença. Foram realizados 

300 testes em Maravilha, sem 
nenhum ter dado positivo. 

O Rotary continuou a 
ação na tarde de sábado par-
ticipando da campanha de 
promoção à saúde. Esta se-
gunda atividade foi organi-
zada pelo LEO Clube, numa 
parceria com o Rotary e Se-
cretaria Municipal de Saú-
de. O objetivo foi promover 
a saúde da população atra-

vés de testes, avaliações, te-
rapias alternativas, cami-
nhadas, informações sobre 
alimentos e chás. 

Conforme a presiden-
te do LEO Clube, Djanaina 
Amanda Manfrin, foram fei-
tos aproximadamente 100 
testes gratuitos. “Nesta ação, 
13 profissionais da área de 
nutrição, fisioterapia, edu-
cação física, enfermagem, 
odontologia e terapias inte-
grativas estiveram realizando 
gratuitamente testes e avalia-

ções. Por exemplo, avaliação 
do índice glicêmico, teste rá-
pido de Hepatite C, avaliação 
bucal, auriculoterapia, exa-
mes de bioimpedância, entre 
outros”, destaca. 

Djanaina agradeceu a 
participação de todos os 
profissionais e pessoas que 
compareceram nas ações. 
As atividades lembram o Dia 
Nacional da Saúde, come-
morado na segunda-feira (5), 
e foram todas gratuitas para 
a população. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Campanha hepatite Zero do Rotary Club

Ações da campanha de promoção à saúde População fez avaliações gratuitas

Diana Heinz

Assistente de educa-
ção é um profissional con-
cursado do quadro do ma-
gistério público estadual 
que realiza funções admi-
nistrativas na secretaria 
da escola. O cargo foi cria-
do pela lei complemen-
tar nº 287, de 10 de março 
de 2005. No âmbito esco-
lar, é ele quem cuida do ar-
quivamento e preservação 
dos documentos da esco-
la, dos professores, dos alu-
nos e demais funcionários. 

Anualmente os profis-
sionais de Santa Catarina 
participam da Conferência 
dos Assistentes de Educa-
ção e neste ano Maravilha 
sediará o evento. O objeti-
vo é fortalecer laços entre 

os profissionais da Educa-
ção do Estado, bem como 
motivação, satisfação e har-
monia, através de pales-
tras motivacionais segui-
das da confraternização. 

Neste ano o evento será 
realizado no dia 21 de se-
tembro em Maravilha. A 
programação começa às 
16h no Lar de Convivência 
e terá assembleia, abertura, 
apresentação cultural, pa-
lestra, jantar e baile. “Esse 
é um importante evento da 
categoria e agradecemos a 
oportunidade de sediá-lo. 
Vamos mostrar nossa lin-
da e bela cidade a pesso-
as de todas as partes do Es-
tado. Teremos a presença 
também de autoridades es-
taduais e municipais”, diz 
a comissão organizadora.

6ª COnfRAE
Maravilha recebe 
Conferência dos Assistentes 
de Educação em setembro
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

A maioria das pessoas costuma ficar an-
siosa antes da consulta médica e se prepara 
para ter a solução de seus problemas no pou-
co tempo que conversa com o médico. A con-
sulta médica não é nenhum prazer, mas pode 
e deve ser uma ocasião proveitosa. Para apro-
veitar de fato uma consulta, é preciso se prepa-
rar para ela. Ainda mais nestes tempos, em que, 
apesar de a espera costumar ser longuíssima, a 
consulta se passa em minutos, como qualquer 
usuário de convênios médicos pode constatar. 
Criar uma boa relação entre o médico e o pa-
ciente demanda uma série de atitudes, dos dois 
lados. De sua parte, veja o que pode fazer.

AnTES DA COnSULTA
1. Reúna as informações sobre a história 

de sua saúde para relatar ao médico. Procure 
os últimos exames de imagem e laboratoriais 
que fez (raio-X, exames de sangue, etc.) para 
levar à consulta.

2. Descubra o histórico de doenças da fa-
mília, como diabetes, hipertensão, etc. O mais 
importante são os parentes diretos: pai, mãe e 
irmãos. Mas se outros familiares, como avós 
ou primos de primeiro grau, tiveram alguma 
doença significativa, busque também essas 
informações.

3. Se você sente algum sintoma específico, 
anote os detalhes: quando começaram, como 
evoluíram, etc. Se usou algum medicamento, 
anote o nome, a dosagem e a última vez em 
que o tomou.

4. O uso contínuo de suplementos vita-
mínicos também deve ser relatado ao médi-
co -alguns interferem na coagulação do san-
gue ou na absorção de certos medicamentos. 
Anote os tipos e as dosagens para se lembrar 
de avisar o médico.

5. Anote o nome e as dosagens de medica-
mentos de uso contínuo que porventura tome.

6. Escreva em um papel as dúvidas que 
tem sobre o seu estado atual ou a sua saúde 
em geral. É muito comum as pessoas se esque-
cerem de perguntar algo durante uma consul-
ta. Com uma lista escrita, isso pode ser evita-
do. Além disso, as anotações ajudam a manter 
o foco da consulta no que realmente interessa.

nO COnSULTÓRIO
7. Programe o dia da consulta para ter 

Preparo para consulta médica

uma disponibilidade maior de tempo. Atrasos 
em consultórios podem ser inevitáveis e são 
sempre desagradáveis. Se você estiver com 
muita pressa, acabará se estressando e entran-
do tenso na consulta, o que a tornará mais difí-
cil e, talvez, menos proveitosa.

8. Para um adulto em condição de se co-
municar e com boa função cognitiva, o me-
lhor é passar pela consulta sem acompa-
nhante. É mais fácil fazer o diagnóstico nessa 
relação direta médico-paciente.

9. Caso seja necessário um acompanhan-
te, ele deve ajudar e complementar o que o pa-
ciente diz, nunca substituí-lo.

10. Omitir informações, sobre doenças 
prévias ou hábitos de vida, por exemplo, pre-
judica a avaliação médica. Seja transparente.

11. Se já há um diagnóstico anterior, de 
outro profissional, também deve ser apresen-
tado na consulta.

12. Se o médico indicar exames, tratamen-
tos ou procedimentos, pergunte os detalhes: 
para que servem, se devem ser feitos imediata-
mente ou em médio prazo, quanto tempo du-
rarão, como se preparar e os efeitos colaterais 
possíveis. Se algo o preocupa, exponha ao mé-
dico. Pergunte, também, quais são as alternati-
vas e os riscos e os benefícios associados.

13. Ao receber um receituário, leia-o antes 
de sair da consulta. Se tiver problemas em de-
cifrar a letra, confirme o que está escrito com 
o médico e peça que escreva em letra de for-
ma ao lado.

14. Se foi prescrito um medicamento com 
o nome comercial, pergunte ao médico se há 
genérico equivalente.

15. Diga ao médico, resumidamente, o 
que entendeu da consulta. Assim, ele pode-

rá corrigir alguma interpretação equivocada 
ou lembrá-lo de algum ponto importante es-
quecido.

16. Peça ao médico orientação sobre bi-
bliografia e sites na internet que contenham 
informações confiáveis a respeito do seu pro-
blema.

17. Pergunte qual é a melhor forma de en-
trar em contato com o médico, caso tenha al-
guma dúvida, se deverá marcar outra consul-
ta para mostrar os exames e quando retornar.

DEPOIS DA COnSULTA
18. Com o diagnóstico e as orientações 

do médico, você pode buscar mais informa-
ções sobre a sua saúde. Na internet, a quan-
tidade de dados é tão grande e a qualidade 
tão variada que é difícil para um leigo sele-
cionar o que é confiável. Além dos sites indi-
cados pelo médico, um caminho é buscar os 
sites das sociedades oficiais de cada especia-
lidade, conforme o seu caso. Esses sites costu-
mam ter páginas para leigos e links para outros 
sites confiáveis.

19. A bula dos remédios também é um 
emaranhado de informações e nem sempre o 
leigo pode interpretá-las de forma correta. Se 
você ler algo que despertou dúvida ou preocu-
pação, consulte o médico antes de tirar con-
clusões por conta própria.

20. Se você perceber que o tratamento pro-
posto está afetando demais o seu dia a dia (por 
exemplo, levando-o a muitas faltas no traba-
lho ou a deslocamentos difíceis) ou supera suas 
possibilidades econômicas, procure o médico 
e exponha suas dificuldades para, se for o caso, 
buscar alternativas. Nem sempre é possível an-
tever esses problemas na hora da consulta.

Divulgação
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Alimentando bem, a 

de pai e filho cresce 
 forte e saudável.

Feliz Dia dos Pais.

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

1498-PAI&MENINO UNIMED-DIA DOS PAIS 2019_An Jornal Rodapé 29.7x10 cms.indd   1 25/06/2019   10:41

Para Douglas José de Quadros este domingo (11) será de comemoração 
tripla, já que os gêmeos Brayan e Matheus estão para chegar 

A incrível experiência 
da paternidade

CaRine aRenHaRDT 

Um grande desafio cheio 
de amor. Esta pode ser uma 
boa definição da paternida-
de. Ser responsável pela vida 
e crescimento de alguém que 
chega ao mundo com alguns 
poucos quilos e centímetros 
de pura inocência, com cer-
teza, não é tarefa fácil. Mas o 
amor gigante que é despertado 
no coração dos pais os faz sen-
tir capazes de cuidar de seus 
pequenos. 

Nem sempre dá para pla-
nejar, quando se trata de 
criança as surpresas são co-

muns. Pelo menos é assim para 
Douglas José de Quadros, de 27 
anos, morador de Maravilha. 
Sua primeira experiência com 
a paternidade foi aos 19 anos, 
quando conheceu sua atual 
companheira, Suzana Gielow. 
Ela já tinha o pequeno Pablo 
Gielow Gonçalves, na época 
com pouco mais de um ano. 

Douglas não começou ape-
nas um relacionamento a dois, 
assumiu a responsabilidade de 
ser também padrasto de Pablo. 
O menino está com nove anos 
e a relação com Douglas é es-
pecial.  “Ele é meu filho. Na 
época foi uma experiência 

nova e maravilhosa. Eu ama-
dureci muito, era o que estava 
faltando para completar minha 
vida”, afirma Douglas. 

A família agora aguarda a 
chegada de novos membros. Su-
zana está no sexto mês da gesta-
ção de gêmeos. A notícia de que 
seriam dois chegou no dia 1º de 
abril e até pareceu piada por ser 
no Dia da Mentira, mas não, era 
mesmo mais uma surpresa in-
crível para os pais. Pablo tam-
bém lembra o dia e afirma: “foi 
o dia mais feliz”. 

Os gêmeos Brayan e Ma-
theus chegam no fim de outu-
bro para fazer a família crescer 
ainda mais. Para Douglas, este 
Dia dos Pais será ainda mais 
especial. Agora são três moti-
vos para festejar esta data. 

“É tudo, ser pai é tudo. É 
muito gratificante acompa-
nhar o crescimento de uma 
criança, quando chegam para 
mostrar uma coisa que apren-
deram na escola, cada con-
quista deles é muito gratifican-
te”, finaliza. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Douglas com a esposa, Suzana, e o filho Pablo

Família está à espera dos gêmeos Brayan e Matheus 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

FELIZ DIA DOS PAIS! 
EXCELENTE FIM DE SEMANA A TODOS!

O MEU CARINHO 
A UM GRANDE HOMEM...

MEU PAI

MEU QUERIDO, MEU VELHO, 
MEU AMIgO (ROBERTO CARLOS)

Esses seus cabelos brancos, bonitos
Esse olhar cansado, profundo
Me dizendo coisas, num grito
Me ensinando tanto do mundo...
E esses passos lentos, de agora,
Caminhando sempre comigo
Já correram tanto na vida
Meu querido, meu velho, meu amigo...
Sua vida cheia de histórias
E essas rugas marcadas pelo tempo
lembranças de antigas vitórias
Ou lágrimas choradas ao vento...
Sua voz macia me acalma
E me diz muito mais do que eu digo
Me calando fundo na alma
Meu querido, meu velho, meu amigo...
Seu passado vive
Presente nas experiências
Contidas nesse coração,
Consciente da beleza das coisas da vida.
Seu sorriso franco
Me anima, seu conselho certo, me ensina
Beijo suas mãos e lhe digo
Meu querido, meu velho, meu amigo...
Eu já lhe falei de tudo
Mas tudo isso é pouco
Diante do que sinto...
Olhando os seus cabelos, tão bonitos
Beijo suas mãos e digo
Meu querido, meu velho, meu amigo...
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

AgEnDA DE EVEnTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 66

DDP
DESTROIER

VISIVELPO
SEL

ONRID
CRCAPITU

HOTDOGMAÇ
Ã

USOPESF
IO

VPOMEROD
E

SOFASM
ASG

ALTAFPL
I

NDOEUROPEU
ORFARSC
RETAOUSA

METANOTOG
O

SEBASTIAN

Navio de
combate

da 2ª
Guerra

Objetos 
investiga-
dos pelos
ufólogos

A lua, nas
noites
claras

(?)-de-lei-
te, plantas 
ornamen-

tais

Filtro no
sistema
urinário
(Anat.)

Sanduíche
com

salsicha
(ing.) 

Persona-
gem de

Machado
de Assis

Sinal lumi-
noso que
orienta o
trânsito

(?) jurídica:
é identifi-
cada pelo

CNPJ
(?) + F4: 
fecha uma
janela no
Windows

Arrogan-
te; jactan-

ciosa

Encontro
conso-

nantal de
"placa" 

Setor hos-
pitalar pa-
ra doentes

graves

País
africano
produtor 

de algodão
(?) Vettel,

piloto
alemão 
de F1

Longe,
em inglês

Tabela
(abrev.)

Inscrição tumular

O "fruto
proibido"
Arame

delgado
Município

de SC
Arma da
esgrima

Sem (?):
ápode

Pasta de
canapés

Porém;
contudo
Antigo
altar

O gás dos
pântanos

Tronco
linguístico

ao qual
pertence
o eslavo

Atreve-se

Fazer
parar

Habitat do
camelo

Depósito
de cereais

(?)
linfática:

combate a
celulite

Osman
Lins,

escritor

Uma das funções do pâncreas
relativas ao controle
da glicemia (Biol.)

A paixão do
filatelista

Cromo
(símbolo)

Utilizo
Móveis da

sala de
estar

Agente
alérgico
Libertar,

em inglês

3/far — rid. 6/hot dog. 8/pomerode. 9/sebastian. 11/indo-europeu. 18/produção de glucagon.

ESPAÇO gOURMET

10/8 Almoço Grupo Escoteiro Raízes – 11h – Salão Paroquial Católico 
- Stand-up Colonial – 19h30 – Plaza Eventos
- Jantar EEB Santa Terezinha – 20h – Salão Comunitário Santa Terezinha Bairro União
 
11/8 Festa Clube de Mães – 10h – linha São Paulo 

16/8 Solidariza Rock – 23h30 – República Bowling Pub 

17/8 Jantar comunitário – 20h – Salão Comunitário linha Cabeceira do iraceminha

18/8 Festa do Santo Alexandre Bergamo – 10h – Salão Comunitário linha Barro Preto
- Festa comunitária da Comunidade Bairro Bela Vista – 10h – Salão Bairro Cohab

MARAVILHA
IngREDIEnTES
2 kg de costelinhas de porco 
aferventadas em água quente

MOLHO:
1 colher (sopa) de óleo
2 colheres (sopa) de cebola picada
1/2 xícara de açúcar mascavo
1/2 xícara de vinagre branco
2 colheres (sopa) de molho inglês
2 xícaras de catchup
1 folha de louro
1 colher (sopa) de chilli em pó

COSTELInHA COM 
MOLHO BARBECUE

1/2 xícara de água
Sal e pimenta do reino a gosto

MODO DE PREPARO
Espalhe sal por toda a carne e coloque para ferver por 10 minutos em uma pa-
nela com bastante água quente. Escorra a água, arrume as costelinhas em uma 
assadeira, cubra com papel alumínio e leve ao forno baixo (180°C) por 40 mi-
nutos. Em uma panela, refogue a cebola no óleo, acrescente o açúcar masca-
vo e o vinagre e deixe o açúcar dissolver. Acrescente o molho inglês, o catchup, 
o louro, o chilli e a água e cozinhe por 30 minutos em fogo baixo ou até o mo-
lho engrossar. Tempere com sal e pimenta-do-reino, coe e reserve. Após os 40 
minutos, retire as costelinhas do forno, retire o papel alumínio e pincele com o 
molho. Aumente a temperatura do forno, asse as costelinhas por mais 10 mi-
nutos, pincele novamente com o molho, asse mais 5 minutos e repita mais 
uma vez esta operação. Sirva com mais molho à parte.

Há alguns dias fica-
mos sabendo que o famoso 
fashion show anual da mar-
ca Victoria’s Secret não acon-
tecerá este ano, pela primei-
ra vez desde 1995. O que isso 
significa? De acordo com a 
Vogue, significa o fim de uma 
era e o início de uma nova. 

O ápice da carreira de 
uma modelo era ser convida-
da para desfilar para a Victo-
ria’s Secret, tornando-se uma 
das angels (anjo, em inglês) 
da marca. Os desfiles fo-
ram um importante marco, 
envolvendo música, espe-
táculo e lingeries milioná-
rias. Além das demais pe-
ças, todos os anos um sutiã 
de um milhão de dólares era 
confeccionado e usado pela 
modelo mais famosa, que 
muitas vezes foi Gisele Bün-
dchen. 

Entretanto, já fazia al-
gum tempo que a marca era 

questionada sobre o padrão 
de beleza que acabava di-
tando, por selecionar ape-
nas modelos magras, al-
tas, com rostos angelicais e, 
em sua grande maioria, de 
pele branca. As modelos ne-
gras selecionadas pela mar-
ca eram facilmente substi-
tuídas por brancas quando 
encontravam alguma até en-
tão desconhecida. No desfile 
do ano passado, eles ousa-
ram um pouco ao convidar 
Hinnie Harlow, uma mode-
lo com vitiligo. Entretanto, o 
diretor de marketing da Vic-
toria’s Secret declarou que 
não iriam contratar mulhe-
res transexuais ou plus size, 
como o público pedia. En-
quanto isso, outras marcas 
iam para outro lado ao con-
tratar mulheres das carac-
terísticas mais diversas – e 
fazendo muito sucesso, por 
sinal. 

O fato é que o mundo 
tem uma diversidade muito 
maior de mulheres. Enquan-
to alguns veem isso tudo 
como um grande “mimimi”, 
eu digo que isso é a socie-
dade rejeitando a “ditadura” 
da beleza/magreza. Acredito 
que todas nós, mulheres, nos 
sentiríamos muito melhores 
com nós mesmas se não en-
contrássemos apenas corpos 
“perfeitos” retratados nas re-
vistas, redes sociais e demais 
mídias. 

Espero que esse seja 
mesmo o início de uma nova 
era. Afinal, moda é sobre 
pessoas, sobre corpo e so-
bre personalidade. A moda 
deve vir para nos represen-
tar, unir e não excluir. Que 
os desfiles da Victoria’s Se-
cret retornem em um futuro 
próximo, repaginados, para 
celebrar todos os tipos de 
mulheres! 

MODA E PADRãO DE BELEZA
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por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Os parabéns vão para a colaboradora 
Josiele, que completou mais um ano de 
vida. votos de felicidades e realizações. 
homenagem do grupo Wh Comunicações. 

Eloisa, a vida é maravilhosa e viver é um 
privilégio, por isso comemorar mais um 

aniversário deve ser sempre motivo de alegria e 
gratidão. Parabéns, muitas felicidades e celebre 

em grande estilo mais um ano de vida!

Eliandra, 
parabéns pelo 
seu aniversário! 
Que a sua vida 
seja sempre 
abençoada 
por felicidade, 
saúde, amor e 
sucesso. 

Pai Jair lauermann! Nesse dia tão especial quero 
agradecer por tudo que você fez e ainda faz 
por mim. Obrigado por compartilhar comigo os 
melhores momentos da minha vida. você é o meu 
exemplo de vida! Amo muito você! Um feliz Dia dos 
Pais para você, meu guerreiro!!!! Com carinho, seu 
filho igor.

lao Roberto, agradeço todos os dias por ter um pai 
como você. Te amo muito, papai. Feliz Dia dos Pais! De 
seu filho Davi. 

Quero parabenizar o homem da minha 
vida por seu dia: pai ilson, te amo 
imensamente... De sua filha Sandi!

Armindo, é um orgulho ter você como pai e uma felicidade 
imensa ter você como avô. Feliz Dia dos Pais!! De sua filha 
Tauana e seu neto Davi Miguel.
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

A LEnDA DA CRIAÇãO DOS PAIS 
Conta-se que, quando Deus se dispôs a criar os pais, ele se esme-

rou a tal ponto que atraiu a atenção de um anjo, que ficou a observá-lo. 
Deus começou fazendo um homem de estatura muito alta. E o 

anjo resolveu falar com o Criador:  Senhor, que tipo de pai é este? Se as 
crianças são baixinhas, por que um pai tão alto? Ele terá dificuldades 
para jogar bolinhas de gude sem se ajoelhar. Não poderá colocar uma 
criança na cama, nem beijá-la, sem ter que se curvar muito.  Deus sor-
riu e explicou que o pai precisava ser alto, para a criança ter alguém 
para enxergar, quando olhasse para cima. 

Aí, ele partiu para colocar mãos grandes e vigorosas no mode-
lo. O anjo falou outra vez:  Senhor, desculpe-me. Mas mãos grandes 
são desajeitadas. Elas não vão conseguir abotoar botões pequenos, 
nem prender elásticos nos cabelos e nem retirar cisco do olho de uma 
criança. E como irão trocar fraldas num bebezinho? Pensei nisso, res-
pondeu Deus, com toda sua paciência. Eu as fiz grandes o suficien-
te para segurar tudo o que um menino tira do bolso no fim do dia.  E 
você verá, são pequenas o suficiente para segurar e acariciar o rosto 
de uma criança. Depois, Deus começou a modelar as pernas. E as fez 
longas, esguias. E colocou ombros largos no protótipo de pai que es-
tava criando. 

O senhor percebeu que fez um pai sem colo? Quando ele segurar 
uma criança, ela vai cair pelo vão das suas pernas! – Tornou a censurar 
o anjo.  Deus continuou a modelar, com todo o cuidado e esclareceu: 
mães necessitam de colo. O pai necessita de ombros fortes para equili-
brar um menino na bicicleta ou segurar uma cabeça sonolenta no ca-
minho de casa, depois das brincadeiras do circo ou da ida ao parque. 

E Deus colocou pés grandes. Os maiores pés que o anjo já tinha 
visto. Ele não se conteve:  Senhor, acha justo isso? Honestamente, o 
senhor acha que esses dois pés vão conseguir saltar rápido da cama 
quando o bebê chorar? E quando tiver que atravessar um salão de fes-
tas de aniversário de uma criança, então! No mínimo, com esses pés 
enormes vai esmagar umas três delas, até chegar do outro lado. Eles 
vão ser úteis, foi explicando o bom Deus. Você verá. Vão ter força para 
sustentar uma criança que deseje ver o mundo, do alto do pescoço do 
pai. Ou que deseje brincar de cavalinho. 

Vão dar passadas firmes e quando a criança as ouvir, subindo as 
escadas, em direção ao seu quarto, se sentirá segura, por saber que o 
pai logo mais estará ali, para abençoá-la, antes de se entregar ao sono. 
Deus continuou a trabalhar noite adentro. Deu ao pai poucas pala-
vras, porém uma voz firme, cheia de autoridade. 

Deu-lhe também olhos que enxergavam tudo, mas que continua-
vam calmos e tolerantes. Contemplando Sua obra de arte, Deus resol-
veu acrescentar um último detalhe. Tocou com Seus dedos os olhos 
do pai e colocou lágrimas que ele pudesse acionar, quando tivesse ne-
cessidade. 

Aí, virou-se para o anjo e perguntou: agora você está satisfeito em 
ver que ele pode amar tanto quanto uma mãe? O anjo nada mais tinha 
a argumentar. Permaneceu em silêncio. 

Histórias para o coração 2, de autoria de Alice Gray, ed. United Press.

por MURILO DUARtE
A BELA E A FERA

SOBRE O MEgA HAIR
o QUe É? O mega hair é 

uma técnica que consiste em 
adicionar apliques no compri-
mento do cabelo, de modo a 
alongar os fios e adicionar mais 
volume à cabeleira. O procedi-
mento, que tem como principal 
função o alongamento dos fios, 
também é chamado de alonga-
mento ou extensão de cabelo.

Essa técnica, bastante co-
nhecida no universo dos salões 
de cabeleireiro, é um procedi-
mento temporário, que exige 

manutenções, tendo que retor-
nar entre 1 e 3 meses, dependen-
do do método.

QUeM PoDe FazeR? 
Como é um procedimento esté-
tico para alongar as madeixas, o 
procedimento pode ser feito por 
quem deseja deixar os fios mais 
longos ou até mesmo mais vo-
lumosos, já que o procedimento 
consiste em adicionar mais ca-
belo, dando um efeito de volume 
natural aos fios. As indicações e 
restrições para fazer extensão de 
cabelo vão da avaliação do pro-

fissional, que vai avaliar o seu tipo 
de cabelo e a resistência do mes-
mo e assim dar o aval se o fio con-
segue resistir à extensão capilar.

QUanTo CUsTa? Estamos 
falando de um procedimento es-
tético que visa alongar os fios em 
poucas horas, e para chegar nes-
se resultado é preciso desembol-
sar um dinheiro considerável. As 
técnicas de alongamento através 
de mechas de fios naturais cos-
tumam ser as mais caras, poden-
do custar de R$ 1 mil a R$ 3 mil. 
Esse preço pode variar de acor-

do com a quantidade de cabelo 
necessária, salão escolhido, cor 
dos fios e técnica escolhida para 
adicionar as extensões.

TÉCnICAS E TIPOS DE 
ALOngAMEnTO MAIS 

COnHECIDOS
Queratina, microlink, fita 

adesiva e costurado.
CUiDaDos: Evite dor-

mir de cabelo molhado, cuida-
do ao pentear o cabelo, faça as 
manutenções, não tente remo-
ver em casa.

TUDO SOBRE MEgA HAIR!
O mega hair é uma técnica de 

alongamento dos fios bastante co-
nhecida do mundo dos salões e de 
quem enfrenta dificuldades para o 

crescimento dos fios.
E apesar de ser uma técnica bas-

tante difundida, ainda é um procedi-
mento que traz muitas dúvidas para 

quem está pensando em mudar o vi-
sual, por isso hoje esclarecemos to-
das as dúvidas e ainda trouxemos ins-
pirações com fotos de antes e depois.
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DELLACOR ATELIÊ
Transformando ambientes com 
detalhes que surpreendem

InfORME PUBLICITáRIO

Há mais de 12 anos atenden-
do Maravilha e região, a 
Dellacor Ateliê traz o que 

há de mais moderno e sofisticado 
no que se trata de cortinas e persia-
nas. A busca por parceiros qualifica-
dos e fornecedores exclusivos é um 
dos diferenciais da empresa, funda-
da em junho de 2007.

Atuando no ramo de decoração, 
o principal diferencial é a consul-
toria especializada, serviço presta-
do pela arquiteta Luciana Grando 
Tiratti. “Como se trata de uma em-
presa familiar, temos como objetivo 
atender nossos clientes da manei-
ra mais individual possível, levando 
em conta todos os critérios, sejam 
eles geográficos ou arquitetôni-
cos. Dessa maneira, entregamos aos 
nossos clientes muito mais do que 

cortinas. Entregamos soluções prá-
ticas e funcionais, alinhando tudo 
isso com beleza e qualidade”, cita 
Luciana. 

Com a finalidade de comple-
mentar as atividades, oferecem am-
pla linha de cama, mesa e banho, 
além de tapetes e papeis de parede, 
tudo isso de maneira personalizada 
e exclusiva. 

Qualidade é uma das caracterís-
ticas que identifica a empresa, seja 
nas soluções oferecidas, ou no aca-
bamento dos serviços prestados. 

Com a intenção de facilitar a 
vida do cliente, o atendimento pode 
ser domiciliar ou totalmente on-li-
ne. Basta acessar as páginas no Fa-
cebook  (Dellacor Ateliê) e Insta-
gram (@dellacoratelie_) ou entrar 
em contato pelos telefones. 

Fotos: Divulgação
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TRATAMEnTO MAnUAL
Osteopatia, a terapia de 
reequilíbrio do corpo humano

Diana Heinz  

Dores em geral, dores mus-
culares, dores de cabeça, cóli-
cas, fibromialgia, má digestão, 
constipação, contusões esporti-
vas e alterações do sono e qual-
quer mau funcionamento do 
organismo. Esses e outros pro-
blemas podem ser resolvidos 
pela osteopatia, uma terapia 
manual baseada no princípio 
que o corpo é capaz de encon-
trar sua própria cura contra do-
enças, desde que seus sistemas 
estejam em equilíbrio. 

Conforme a fisioterapeu-
ta osteopata Gabriela Zanon 
Trento, a prática é benéfi-
ca em qualquer idade, desde 
bebês até idosos. Sua filoso-
fia consiste no conhecimen-
to profundo da anatomia e 
fisiologia humana e o trata-
mento permite o reequilíbrio 
das funções do organismo e 
do funcionamento do cor-
po. A técnica é de resolutivi-
dade rápida. “A dor vem por 
um desequilíbrio e na osteo-
patia buscamos a origem do 
problema para tratar o cor-
po. É realizado um reequilí-
brio para que o organismo se 
cure”, explica. 

A terapia surgiu através 
do médico americano An-
drew Taylor Still em 1874, 
como uma alternativa à me-
dicina tradicional. Still per-
deu três filhos e a primeira 
esposa em um surto de me-
ningite, em 1864. Os aconte-
cimentos o impulsionaram 
a questionar as práticas da 
medicina ortodoxa. No Bra-
sil, a osteopatia chegou pe-
las mãos de Bernard Quef, 
osteopata francês, apenas 
em 1986. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

gabriela Zanon Trento é fisioterapeuta osteopata A osteopatia é uma prática manual benéfica em qualquer idade

A filosofia da osteopatia está fundamentada em um conhecimento profundo de anatomia e fisiologia humana

Caderno

Gabriela é osteopata na 
Fisiofisic. A clínica também 
oferece pilates, treinamen-
to funcional, fisioterapia, mi-
crofisioterapia, terapia quân-
tica, avaliação ortomolecular 
quântica e análise ergonômi-
ca do trabalho. A Fisiofisic fica 
localizada na Avenida Sul Bra-
sil, 178, Galeria Ângelus, sala 
05, e o telefone para contato é 
o (49) 99173 8387.
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RESULTADOS PRECISOS 
A importância dos exames laboratoriais 
para diagnósticos e prognósticos 

CaRine aRenHaRDT 

Quando se trata de saúde, 
o diagnóstico preciso faz toda a 
diferença no tratamento do pa-
ciente. É por isso que os exames 
são fundamentais para a medi-
cina, muitas vezes determinan-
do as decisões médicas. Parte 
importante nesse cenário são os 
exames laboratoriais, minima-
mente invasivos e com elevado 
potencial para fornecer infor-
mações sobre o estado de saúde 
dos pacientes. 

Os resultados dos exames la-
boratoriais podem servir tanto 
para o diagnóstico de problemas 
de saúde, como para o prognósti-
co e prevenção. Um exemplo são 
os exames de rotina recomenda-
dos pelos médicos que podem 
antecipar riscos de problemas 
futuros. Os exames laboratoriais 
podem apontar, por exemplo, 
que o paciente precisa melho-
rar seus hábitos alimentares para 
evitar um diagnóstico de coleste-
rol alto ou diabetes. 

E para que o resultado dos 

exames seja preciso, o proces-
so correto deve começar já na 
coleta do material. Especializa-
do nestes exames, o Laboratório 
Master em Maravilha faz a pri-
meira orientação aos pacientes 
antes mesmo da coleta. O reci-
piente utilizado, o tempo entre 
coleta e entrega do material, a 
importância do jejum para exa-
mes de sangue são etapas que fa-
zem toda a diferença na hora de 
precisar os resultados.  

O Laboratório Master aten-
de em Maravilha há 24 anos e 
atualmente conta com duas bio-

químicas, uma biomédica, duas 
técnicas de laboratório e uma 
auxiliar para fazer o trabalho. A 
equipe trabalha com toda parte 
bioquímica, hematologia, imu-
nologia, parasitológico e uroaná-
lise, além de terceirizar exames 
toxicológicos, hormonais, mar-
cadores tumorais e de hepatites. 

A empresa foi fundada em 
1995 pelas sócias Liliane Perin e 
Madalise Requia, ambas farma-
cêuticas bioquímicas. O Labora-
tório atende pacientes do SUS, 
Agemed, Unimed, SC Saúde, 
CIS/Amerios e particulares.  

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Exames auxiliam no diagnóstico preciso de doenças 

Equipe do laboratório Master de Maravilha 

Sede do laboratório Master na Avenida Sul Brasil 

Caderno
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VIDA E SAÚDE
Produtos naturais são aliados na busca 
por bem-estar e qualidade de vida 

CaMilla ConsTanTin 

Produtos como chia, pró-
polis e castanhas têm sido 
muito consumidos, especial-
mente por aqueles que bus-
cam um estilo de vida mais 
leve e saudável. Diversos es-
tudos apontam os benefícios 
da ingestão de produtos na-
turais para a qualidade de 
vida e prevenção de doenças, 
o que tem aumentado a pro-
cura por tais itens. 

De forma inovadora, a 
Vida e Saúde inaugurou em 
Maravilha há 11 anos. A só-
cia-proprietária Sílvia Mar-
colin destaca que a loja con-
ta com produtos saborosos, 
saudáveis e nutritivos, vol-
tados para manter o corpo 
e a mente saudáveis. “Cada 
produto tem seu valor be-
néfico. Os produtos naturais 
não prejudicam o organis-
mo porque não têm adição 
química, pelo contrário, se 
usados na dose certa vão 
contribuir para que a pes-
soa tenha uma vida me-
lhor”, explica.

O empreendimento reúne 
cerca de 600 itens, entre eles: 
cereais, fibras, ervas medici-
nais, argilas, fitoterápicos para 
controle e manutenção do co-
lesterol, triglicerídeos, glico-
se, coluna, circulação, sistema 
imunológico, saúde do ho-
mem e da mulher, regulado-

res intestinais, complemen-
tos e suplementos alimentares. 
Conta ainda com produtos 
para auxiliar no emagrecimen-
to, aumento de massa mus-
cular, aumento de peso, ali-
mentos funcionais (doces e 
salgados), produtos diet, light, 
sem glúten e sem lactose. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

vida e Saúde fica localizada na Avenida Araucária, 398

loja conta com aproximadamente 600 itens

MAIS PROCURADOS

ÓLEO DE COPAÍBA
Serve para tratar 
problemas nas 
vias urinárias e 
respiratórias e ajuda 
na cicatrização de 
feridas, como um 
antisséptico natural. 
Também é indicado 
no tratamento da 
disenteria e outros 
problemas gástricos.

CHIA
Contém ômega 3, fibras, cálcio, 
magnésio, potássio e proteína. 
Desintoxica o organismo, melhora 
a saúde intestinal e ajuda no 
emagrecimento, já que causa saciedade. 
Reduz inflamações, controla os níveis 
de colesterol e possui antioxidantes que 
combatem os radicais livres, evitando o 
envelhecimento das células.

OLEO DE COCO EXTRAVIRGEM
Proporciona fortalecimento do 
sistema imunológico, facilitando 
a digestão e a absorção de 
nutrientes. Auxilia no controle 
de colesterol e diabetes, hidrata 
pele e cabelos e é usado também 
em dietas de emagrecimento, 
por acelerar o metabolismo e 
promover sensação de saciedade. 

AMEIXA SECA
Rica em vitaminas do complexo 
B, fibras, vitamina C e potássio. É 
indicada no combate a hemorroidas 
e recomendada em casos de prisão 
de ventre. Reduz os riscos de 
desenvolver osteoporose, doenças 
cardiovasculares e também auxilia no 
combate a alguns tipos de anemias. 

CASTANHA DO PARÁ
É considerado o 
mais rico alimento 
em substâncias 
antioxidantes, 
importantes no 
combate aos radicais 
livres, que danificam 
as células, causam 
doenças e aceleram o 
envelhecimento. Entre 
diversos benefícios, 
é importante para 
a saúde do sistema 
cardiovascular e tem 
ação anticancerígena.

ÔMEGA 3
Entre os benefícios 
mais reconhecidos 
está a proteção da 
saúde cardiovascular 
e cerebral. Composto 
por óleo de peixe, 
diminui o colesterol, 
triglicerídeos, 
fortalece os ossos, 
previne doenças 
degenerativas, auxilia 
nos sintomas da 
tensão pré-menstrual 
e da menopausa, 
entre outros. 

PRÓPOLIS
Abrevia a regeneração dos tecidos no caso de queimaduras 
e feridas e auxilia na cura de úlceras, embolias e trombose. É 
recomendado nos casos de distensões musculares, enxaquecas, 
manchas na pele, espinhas, má circulação, tumores, artrite, 
sinusite, rinite, gastrite, hemorroidas e infecções em geral.

Caderno
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BOnS RESULTADOS
O uso de radiofrequência no 
tratamento de varizes

Caderno

A radiofrequência é uma in-
tervenção guiada por cateter, na 
qual uma energia térmica é li-
berada ocasionando o aqueci-
mento do tecido que está em 
contato com o cateter. A ação 
do procedimento concentra-se 
na parede venosa, com destrui-
ção endotelial e desnaturação 
do colágeno da parede veno-
sa, com fibrose da luz venosa, a 
ocluindo.

A ablação por radiofrequ-
ência ou por laser é recomen-
dada por diretrizes do American 
Venus Forum (AVF) e do Natio-
nal Institute for Health and Cli-
nical Excellence (NICE) britâ-
nico, como primeira escolha 

de tratamento de veias safenas 
com refluxo.

Os resultados de pesqui-
sas de boa qualidade, obtidos 
por meio de ensaios clínicos 
randomizados, têm consisten-
temente demonstrado bene-
fícios imediatos (menor dor e 
retorno precoce às atividades 
habituais) do tratamento de 
varizes de membros inferiores 
por meio do uso da radiofre-
quência.

Em Maravilha o trata-
mento é oferecido pela Clí-
nica Longevittá, com aten-
dimento especializado do 
cirurgião vascular e endo-
vascular Alex Dornelles. 

Cirurgião vascular e endovascular Alex Dornelles
CRM 15370/RQE 11689

ATEnDIMEnTO COM PSICÓLOgAS 

A Clínica longevittá também 
conta os serviços de duas 
psicólogas que trabalham 
especialmente, com sessões de 
psicoterapia em todas as faixas 
etárias. O objetivo é possibilitar 
o autoconhecimento, 
potencializar o desenvolvimento 
humano e facilitar o acesso 
ao mundo interno do 
cliente/paciente, para que 
este se perceba em sua 
totalidade. Além disso, as 
psicólogas trabalham com 
psicodiagnóstico e avaliação 
psicológica. 
Chancarlyne vivian é graduada 

em Psicologia com ênfase 
em Saúde pela Universidade 
do Oeste de Santa Catarina 
(Unoesc), especialista em 
Avaliação Psicológica pela 
mesma instituição, mestranda 
pelo Programa de Pós-
graduação Stricto Sensu 
em Ciências da Saúde, pela 
Universidade Comunitária 
da Região de Chapecó 
(Unochapecó) e professora 
universitária. Noeli Santolin 
é graduada em Psicologia 
com ênfase em Saúde pela 
Universidade do Oeste de 
Santa Catarina (Unoesc), 

atua na abordagem Cognitivo 
Comportamental (TCC), é pós-
graduanda em Desenvolvimento 
humano e socióloga.

Psicóloga e professora universitária Chancarlyne vivian
CRP 12/13464

Psicóloga e socióloga Noeli Santolin
CRP 12/13512

Fotos: Divulgação

/dralexdornelles ( ) 49  999020144 @alexlazzaridornelles
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DIETA EQUILIBRADA
Emagrecimento e microbiota 
intestinal: qual a ligação?

Caderno

CaMilla ConsTanTin 

Cada vez mais pesquisas estão 
associando a microbiota (conjun-
to de bactérias presentes no intes-
tino) com emagrecimento, bem-es-
tar, felicidade e longevidade. O 
desequilíbrio na quantidade de 
microrganismos e na composição 
da flora intestinal, conhecido como 
disbiose, pode levar a alergias ali-
mentares, síndrome do intestino 
irritável, depressão, Alzheimer, an-
siedade, sobrepeso e obesidade, 
além da vontade de ingerir doces. 

A nutricionista Simoni Wel-
ter afirma que é fundamental es-
tar atento aos hábitos alimenta-
res, que constituem um dos fatores 
mais diretamente ligados à micro-
biota. “Indivíduos que consomem 
quantidade elevada de alimentos 
processados têm maior predisposi-
ção para a disbiose. Com esse de-
sequilíbrio, as funções antes con-
duzidas harmonicamente passam 
a ser comandadas por reações des-
reguladas que podem estar ligadas 
a quadros inflamatórios, como co-
lite ulcerativa ou até mesmo doen-
ça de Crohn”, explica. 

A composição da nossa mi-
crobiota começa desde cedo e so-
fre influência de diversos fatores ao 
longo da vida. Simoni destaca que 
estudos indicam que a coloniza-
ção pode começar ainda no útero, 
o que demonstra a importância de 
uma dieta saudável durante a ges-
tação. “Não é em vão que o intes-
tino é conhecido como nosso se-
gundo cérebro e precisa de atenção 
especial”, diz. 

Ter uma flora intestinal sau-
dável é extremamente importan-
te para a saúde e o nutricionista 
pode ajudar com protocolos espe-
ciais de alimentação, já que perder 
peso não é somente uma questão 
de contar calorias. 

- Manter uma dieta saudável, que priorize verduras, 
legumes, frutas, alimentos integrais e gorduras 
saudáveis, com ingestão mínima de alimentos 
processados, como salgadinhos e biscoitos 
recheados

- Mastigar bem os alimentos para facilitar a 
digestão e absorção dos nutrientes

- Comer frutas laxativas (manga, mamão, laranja, 
ameixa, abacaxi, kiwi e tangerina com bagaço)

- Beber muito líquido 

- Usar duas colheres de chá (10g) ao dia de  chia e/
ou linhaça no iogurte, vitamina ou fruta 

- Tomar chás calmantes antes de dormir para 
melhorar a qualidade do sono, que também é 
fundamental para o funcionamento do intestino

- Fazer atividade física regularmente

- Não usar remédios laxantes, nem mesmo 
“naturais”. Ao invés de melhorar o fluxo do intestino, 
podem levar a problemas graves

DICAS

Nutricionista Simoni Welter atua na Clínica interagir

Camilla Constantin/O Líder
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COMBATEnDO O ZUMBIDO
Conheça o que é o problema, 
causas e tratamento da sensação 

Caderno

O QUE É O ZUMBIDO? 
É uma sensação de som, 

percebida por uma pessoa, 
sem que haja uma fonte 
externa gerada no ambiente. 
Existem zumbidos agudos e 
graves, como apitos, chiados, 
cachoeiras, panelas de pressão, 
motores e grilo. É caracterizado 
como um sintoma de problemas 
relacionados à audição, saúde 
geral ou alimentação, porém 
não é uma doença. 

QUAIS SãO AS CAUSAS 
DO ZUMBIDO? 

A alta exposição a sons for-
tes, como os encontrados em 
festas e shows, por exemplo, 
pode levar uma pessoa a per-
ceber o zumbido assim que 
fica em ambiente silencio-
so. Essa situação costuma ser 
temporária e após algumas 
horas de incômodo, o zumbi-
do desaparece. 

Quando é permanente, 
existem causas variadas, en-
tre elas: perda auditiva, proble-
mas de pressão alta, alteração 
hormonal, problemas na arti-

culação temporomandibular 
(ATM), rigidez dos ossos do ou-
vido médio (otosclerose), rup-
tura do tímpano, acúmulo de 
cera no conduto auditivo, ex-
cesso de consumo de alimen-
tos com cafeína (chá, café e 
chocolate, por exemplo), dia-
betes, depressão, estresse, 
além do uso excessivo de me-
dicamentos, como anti-infla-
matórios e antibióticos. 

O ZUMBIDO É REVERSÍVEL?
Quando é possível tratar 

a causa, geralmente o zumbi-
do desaparece como nos ca-
sos relacionados a problemas 
alimentares, consumo de re-
médios inadequados ou pro-
blemas de saúde de forma ge-
ral. Porém, quando a causa 
não é encontrada ou não tem 
uma solução aparente, o pro-
fissional de atendimento, es-
pecialista no assunto, vai de-
terminar quais as opções de 
tratamento indicadas para ali-
viar esse incômodo. 

APARELHO AUDITIVO É UMA 
POSSIBILIDADE DE 
TRATAMEnTO? 

No caso do zum-
bido estar associado a 
uma perda de audição, 
uma das soluções é o 
uso de aparelhos de am-
plificação sonora indi-
viduais (AASI) ou apa-
relhos auditivos, como 
são mais conhecidos. 

Eles amplificam os 
sons do ambiente, “mas-
carando” o zumbido ou 
“diminuindo a percep-
ção”. Em alguns casos, 
durante o uso dos apa-
relhos o zumbido desa-

parece, causando extremo con-
forto à pessoa que apresenta o 
sintoma. 

COMO ACOnTECE A 
ADAPTAÇãO DE UM 
APARELHO AUDITIVO?

O fonoaudiólogo é o pro-
fissional que vai acompanhar 
cada pessoa diante da indica-
ção do uso de aparelhos au-
ditivos. É ele quem vai definir 
modelo e tecnologia adequa-
dos, a partir da análise minu-
ciosa das características de 
cada paciente, incluindo exa-
mes, queixas, expectativas e 
perfil de vida. 

Vai orientar os pacientes 
em sessões periódicas e mo-
nitorar os ajustes da amplifi-
cação e/ou do gerador de som, 
de forma que ele vá se habi-
tuando até o momento do zum-
bido não ser mais um incômo-
do importante. 

CAnTAR, VIAJAR E 
SE DIVERTIR  

Não existe idade máxi-
ma para fazer isso. Mas cuidar 
da audição é fundamental. E 
quando o assunto é saúde au-
ditiva, quem entende do assun-
to é a fonoaudióloga Ana Paula 
Mombach. Para ela, um trata-
mento só está completo quan-
do você conta com os mais 
avançados aparelhos auditivos 
e a estrutura completa. E o mais 
importante: atenção, dedica-
ção a respeito, antes, durante 
e depois da colocação do apa-
relho. Garantir que você apro-
veite o que a vida tem de me-
lhor. Esse é o compromisso da 
fonoaudióloga Ana Paula com 
seus pacientes. Hoje, amanhã 
e sempre. 

GERADOR DE SOM
O geradorde som reproduz sons suaves que 

“competem” com o zumbido do paciente, 
permitindo que o mesmo desvie sua atenção 

até que pare de perceber.

CONSulte a FONOauDiólOga aNa Paula mOmBaCh
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MEREnDA ESCOLAR Lei estadual prevê que pelo menos 10% dos vegetais sejam orgânicos. 
Secretaria de Agricultura busca parcerias para capacitar os agricultores na atividade

Sem produtor local, Maravilha adquire produtos 
orgânicos de outros municípios
CleiTon FeRRasso

Desde abril de 2018 está 
em vigor a lei estadual núme-
ro 17.504 que dispõe sobre 
uma porcentagem mínima de 
alimentos orgânicos na me-
renda escolar. Conforme a lei, 
no primeiro ano de vigência o 
percentual mínimo é de 10% 
e a partir do terceiro ano, ou 
seja, em abril de 2020, o valor 
vai subir para 20%. No entan-
to, a maioria dos municípios 
não tem propriedade com o 
certificado de produção orgâ-
nica. É o caso de Maravilha. 
Conforme a nutricionista do 
município, Cristiane Maria 
Chitolina Tremea, os alimen-
tos com essa qualidade vêm 
de São Carlos e de Rio do Sul. 

“Mesmo sendo no míni-
mo 10%, nós temos dificul-
dade de encontrar esses ali-
mentos. Em Maravilha não 

há propriedade com o certi-
ficado de produção orgânica 
de alimentos. Ao aumentar o 
percentual, vai dificultar ain-
da mais”, destaca.

Por outro lado, os alimen-

tos oriundos da Agricultura 
Familiar ultrapassam a quo-
ta mínima exigida pelo Pro-
grama Nacional de Alimen-
tação Escolar (Pnae). Pelo 
programa, pelo menos 30% 

da alimentação escolar vege-
tal deve ser oriunda da Agri-
cultura Familiar. Segundo a 
nutricionista, o município 
de Maravilha adquire além 
do percentual exigido. “Nos-

so sonho é que todos os pro-
dutos da merenda escolar 
venham dos nossos agriculto-
res. Outro desejo é conseguir 
adquirir produtos orgânicos 
aqui no nosso município. Isso 
estimula a economia local”, 
almeja. 

SECRETARIA DA 
AgRICULTURA BUSCA 

PARCERIA PARA CAPACITAR 
PRODUTORES RURAIS 
O secretário municipal de 

Agricultura de Maravilha, Pe-
dro Gilberto Ioris, confirmou 
a falta de produção com certi-
ficado em Maravilha. Segun-
do ele, não há agricultores 
com certificado na produção 
orgânica, mas busca parce-
rias a fim de capacitar quem 
deseja investir na atividade.  

“Hoje não temos proprie-
dade com o certificado para 
fornecer produtos orgânicos. 

É um processo lento e crite-
rioso. Porém vamos trabalhar 
em parceria com o Conselho 
Municipal de Agricultura e 
Epagri para capacitar os agri-
cultores interessados na ati-
vidade e dar condições para 
eles produzirem, além de tra-
zer pessoas especializadas 
na área e ensinar o caminho 
para a certificação da pro-
priedade e produção de ali-
mentos orgânicos”, comenta. 

Conforme o secretário, a 
caminhada para conseguir o 
certificado é longa. Necessi-
ta de acompanhamento téc-
nico na propriedade, não 
usar agrotóxicos e a planta-
ção deve estar distante de 
outras lavouras que utilizam 
agrotóxicos. Para quem tem 
interesse, pode procurar a 
Epagri ou a Secretaria Muni-
cipal de Agricultura para ti-
rar as dúvidas. 

lei estadual exige que pelo menos 10% dos alimentos vegetais nas escolas sejam orgânicos 

Arquivo/O Líder

AgOSTO LARAnJA 
Apae Marisol promove primeira Vivência de Deficiências 
CaRine aRenHaRDT 

A programação do Agos-
to Laranja, mês que traba-
lha a prevenção de defici-
ências, teve uma atividade 
especial nesta semana em 
Maravilha. Em parceria com 
as escolas de educação bási-
ca João XXIII e Nossa Senho-
ra da Salete, equipe do Pa-
radesporto da secretaria de 
Esportes Juventude e Lazer, 
e as Mães Azuis, a Apae Ma-
risol promoveu a primei-
ra Vivência de Deficiências. 

A programação foi re-
alizada entre a terça-feira 
(6) e quarta-feira (7) no To-
matão e recebeu aproxima-
damente 480 alunos do 6º 
ao 9º ano das duas escolas, 
além de vereadores e repre-
sentantes do poder Executi-
vo e entidades do município. 

Foram cinco atividades, 
simulando vivências de pesso-
as com o diagnóstico de autis-
mo, deficiência visual, auditi-
va, física cognitiva e múltipla. 
Com vendas nos olhos, cadei-

Atividade sobre vivências de pessoa com deficiência visual 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

ras de rodas, linguagem de si-
nais, sons e informações, os 
participantes vivenciaram um 

pouco da realidade de pesso-
as com deficiência. O objeti-
vo foi levar informações, tra-

balhar a inclusão, o fim do 
preconceito e também cons-
cientizar sobre a importân-
cia de prevenir deficiências. 

Para o aluno Yuri An-
dretta, do 8º ano da EEB João 
XXIII, a atividade foi muito 
importante e conseguiu de-
monstrar um pouco das difi-
culdades de cada deficiência. 
Ele diz que é importante ter 
esse conhecimento, até para 
conseguir auxiliar pessoas que 
tenham alguma deficiência.

Representantes do Executivo, legislativo e entidades também participaram

O brechó da Rede Femi-
nina de Combate ao Cân-
cer realiza liquidação de 
roupas hoje (10), em Ma-
ravilha. Conforme uma das 
integrantes do grupo, Sir-
lei Gheno, o valor máxi-
mo das peças será de R$ 5.

O dinheiro arrecada-
do é para ajudar a manter 
o funcionamento da Rede 
e subsidiar as ações so-
ciais. “Temos roupas in-
fantis e para bebês, enxo-
vais como cortinas e roupas 
para adultos. Só não en-

tram na liquidação os ar-
tigos sociais”, destaca.

O atendimento será 
das 8h às 16h, sem fechar 
ao meio-dia, na Rua Du-
que de Caxias, próximo 
da antiga Caixa Econômi-
ca Federal. Sirlei comenta 
que quem tem roupas para 
doar, pode entrar em con-
tato com a Rede Feminina. 
“Nós dependemos de doa-
ções para manter o funcio-
namento do Brechó. Rece-
bemos todos os dias das 13h 
às 17h em nossa sede”, diz. 

REDE fEMInInA
Brechó organiza 
liquidação de roupas

Cleiton Ferrasso/O Líder
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Na quinta-feira (8) o Sicoob 
Credial celebrou 34 anos. Além 
da sede em Cunha Porã, a coo-
perativa está situada em Mara-
vilha (com dois pontos de aten-
dimento), Cunhataí, Flor do 
Sertão, Iraceminha, Santa Tere-
zinha do Progresso, São Carlos, 
São Miguel da Boa Vista, Tigri-
nhos e São José do Laranjal.

HISTÓRICO
Em 1984 foi fundada em 

Cunha Porã a Cooperativa de 
Crédito Rural Auriverde Sicoob/
SC – Cunha Porã – Credial, sob 
o certificado de autorização do 
Banco Central do Brasil. Passou 
a funcionar para atendimen-
to ao público no dia 8 de agos-
to de 1985, tendo 28 sócios-fun-
dadores.

Para funcionar, a coope-
rativa firmou convênio com o 
Banco Nacional do Crédito Co-
operativo (BNCC), nas linhas 
de crédito rural, empréstimos, 
além da compensação de che-
ques. Em 1991 o BNCC foi ex-
tinto, eliminando os serviços de 
compensação própria, na for-
ma que os cheques emitidos 
no comércio eram pagos dire-
tamente aos comerciantes via 
cooperativa. Sucessivos planos 
econômicos no fim da década 
de 1980 e início da década de 

AnIVERSáRIO Cooperativa conta atualmente com 34 mil associados 

Sicoob Credial comemora 34 anos de atividades

Sede localizada em Cunha Porã

Presidente do Sicoob Credial, hermes Barbieri

1990 dificultaram ainda mais a 
situação.

Com muito trabalho, o sis-
tema cooperativo mostrou toda 
sua força e potencialidade, fi-
cando evidente que a proposta 
de constituir um sistema de co-
operativismo de crédito sólido 
e confiável vinha para ficar. “O 
caminho trilhado não foi fácil, 
mas decorridos apenas cinco 
anos após a decretação da dis-
solução do BNCC, chegamos à 
constituição de bancos coope-
rativos”, destacam.

Em 1997 as cooperati-
vas de crédito de Santa Catari-
na, incluindo o Sicoob Credial, 
criaram o seu próprio banco – 

o Banco Cooperativo do Bra-
sil (Bancoob), caracterizando-
se pela prestação de serviços 
aos associados, oferecendo ta-
xas remuneratórias de depósi-

tos mais elevadas e custos de 
serviços mais baixos. Em 1999 
Hermes Barbieri assumiu a pre-
sidência do Sicoob Credial, es-
tando na função por 20 anos. 

LIVRE ADMISSãO
O Sicoob Credial comemo-

ra muitas realizações, mas em 
especial no dia 12 de junho de 
2006 recebeu um ofício referen-
te à aprovação do projeto de Li-
vre Admissão, um marco signi-
ficativo ao longo dos 34 anos de 
existência.

O presidente, Hermes Bar-
bieri, enfatiza que a livre admis-
são de associados é o caminho 
certo a ser percorrido. “A reali-
dade vivenciada pelo atual sis-
tema de crédito de nossa região 
exige que se contemplem todos 
os segmentos, uma vez que os 
mesmos, nas suas mais diversas 
atividades, não deixam de ser 
interdependentes”, explica.

MOMEnTO ATUAL
Hoje o sonho dos 28 asso-

ciados fundadores se multipli-

cou e a cooperativa administra 
884 milhões em ativos. Soma-
dos apenas os últimos sete exer-
cícios, o resultado acumulado 
ultrapassou R$ 100 milhões. O 
Sicoob conta com 34 mil asso-
ciados e 126 colaboradores, en-
tre funcionários, estagiários e 
menores aprendizes.

Além disso, promove ações 
sociais que proporcionam me-
lhor qualidade de vida e valori-
zação do ser humano. “O Sicoob 
Credial é uma instituição finan-
ceira cooperativista, presente no 
agronegócio, na indústria, no 
comércio e na prestação de servi-
ços. Os ideais daqueles 28 sócios-
fundadores são hoje realidade e 
impulsionam cada ação da coo-
perativa. Uma instituição em que 
todos são donos e cada centavo 
investido retorna para a comuni-
dade”, finaliza o presidente.

Fotos: Divulgação

Comemoração em um dos pontos de atendimento em Maravilha

Escolher a carreira que 
vai seguir por uma vida in-
teira é muito difícil. Por isso, 
a Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Sa-
lete está organizando a 4ª 
edição da Feira das Profis-
sões, que ocorre nos dias 22 
e 23 de agosto em Maravi-
lha. O evento terá novida-
des tecnológicas, palestras e 
a presença de diversas enti-
dades e grupos, que vão apre-
sentar seus trabalhos e ati-
vidades, nos três turnos. 

De acordo com o profes-
sor coordenador do ensino 
médio, Carlos Alberto Ram-
bo, serão 11 palestras duran-
te os três períodos e os as-
suntos serão variados. Desde 
problemáticas ambientais até 

DIVERSIDADE

Escola de Educação Básica nossa Senhora da Salete realiza 
4ª feira das Profissões 

Professores e orientadores estão organizando últimos detalhes para o evento

perspectivas profissionais. 

EnTIDADES E gRUPOS
Importante no cenário 

educacional, a Feira das Pro-
fissões traz para o ambien-
te escolar um vasto mundo de 

possibilidades. Trazendo suas 
atividades e opções, segun-
do a assessora de direção e 
orientadora, Irene Bourschei-
dt, o evento terá a presença da 
Unoesc, Unopar, Uceff Chape-
có, Horus Pinhalzinho, URI de 

Frederico Westphalen, Udesc 
de pinhalzinho, UFFS de Cha-
pecó, IFSC São Carlos e de 
São Miguel do Oeste, Sesi, Se-
nai de Maravilha, Senac de 
São Miguel do Oeste, Micro-
vip de Maravilha, Jumper 
Cursos, Corpo de Bombei-
ros, Polícia Militar Ambiental, 
Polícia Civil e Polícia Militar. 
A grande novidade em 2019 
é a participação do Exército, 
com a Cavalaria Mecanizada. 

Para a professora orien-
tadora de convivência, Car-
la Grebien, a Feira das Pro-
fissões é um evento para 
toda a comunidade, já que 
trabalha com as novida-
des tecnológicas e traba-
lhos atuais. Todos da comu-
nidade estão convidados.

Ederson Abi /O Líder

PROGRAMAÇÃO
Dia 22 
13h30 às 14h30 – UNOESC: Problemáticas Ambientais com 
Jackson Preuss
15h às 16h – URI: Sonhos e Perspectivas Profissionais com 
leandro Fritzen e helena Albarello
16h15 às 17h15 – UCEFF: Bate Papo com os coordenadores 
de curso
18h15 às 19h – UNOPAR: Como o Empreendedorismo pode 
mudar sua vida com Marina de Bona
19h às 20h – UNOESC: Problemáticas Ambientais com 
Jackson Preuss
20h30 às 21h30 – UNOESC: Escolhas profissionais com Taíza 
g. Z. Crestani

Dia 23
8h às 9h – UCEFF: Bate Papo com os coordenadores de curso
9h15min às 10h15 – UDESC
10h30 às 11h 30: Sesi e Senai
13h30 às 14h30 – Senac São Miguel do Oeste
15h às 16h – UNOESC: Escolha profissional com Tânia R. Aosani
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InfORME PUBLICITáRIO

Empresa maravilhense é 
destaque na Eletrolar

A 
Chamalux par-
ticipou em São 
Paulo da Eletro-
lar, considerada 

a maior feira de eletroele-
trônicos, eletrodomésticos, 
móveis, utilidades domésti-
cas, celulares e TI da Amé-
rica Latina. Conforme o só-
cio-administrador, Irineu 
Bourscheid, a grande visi-
tação dos clientes surpre-
endeu a todos. “Em feiras 
deste porte na maioria das 
vezes grandes empresas se 
destacam. Quando tivemos 
a informação de que fomos 
um dos estandes mais visi-
tados, foi uma grande satis-
fação”, diz.

Ele destaca que a Chamlux 
é atualmente a empresa mais 
reconhecida em termos de 
cooktop em cores e os clien-
tes estão muito satisfeitos 

pela diversidade e qualidade 
dos produtos, além dos pre-
ços. Em um período não tão 
favorável para a economia, 

atendem todo o Brasil e ex-
portam para diversos países 
vizinhos.

 “A empresa vem cres-

cendo 30% nos últimos me-
ses. Podemos ressaltar que 
estamos gerando emprego 
e renda para o município e 

temos projetos desafiadores 
para os próximos anos. Te-
mos condições de avançar 
ainda mais”, afirma.

Fotos: Divulgação

Estande da Chamalux na Eletrolar Chamalux foi destaque na maior feira do ramo da América latina

Espaço registrou grande visitação do público

Cooktop amarelo de cinco bocas, ultra chama Cooktop preto de cinco bocas, tripla chama

Cooktop vermelho de cinco bocas, ultra chama Forno branco
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DIA DOS PAIS
Na manhã de hoje (10) a 

ONG Ame Bicho irá realizar pe-
dágio solidário em dois semá-
foros de Maravilha, das 8h às 

COLABORE Doações de roupas, calçados e acessórios podem ser feitas até o dia anterior ao evento

Brechó da Ong Ame Bicho será na próxima semana 
CaMilla ConsTanTin 

O brechó da ONG Ame Bi-
cho de Maravilha está progra-
mado para o dia 17 de agosto, 
das 8h às 17h, na Creche Éri-
ca Maldaner. Na ocasião, cal-
çados, roupas e acessórios se-
rão comercializados no valor 
de R$ 1 a R$ 5. 

O objetivo é arrecadar fun-
dos para pagar as dívidas com 
clínica veterinária e manter 
os cães nos lares temporários, 
com ração e medicamentos. 
Quem quiser contribuir com 
a ação pode doar peças na Su-
pergasbras, Floricultura Flo-
ribella, Petshop Cão de Luxo, 
Minions Lanches e Salão de 
Beleza Lucy Cabeleireira, até o 
dia anterior ao evento. 

Ação será feita das 8h às 17h

Divulgação

11h30. A iniciativa, pensada em 
razão do Dia dos Pais, irá contar 
com venda de rosas e cravos no 
valor de R$ 7.

O pedágio será feito nos se-

máforos próximos ao Magazi-
ne Luiza e Escola de Educação 
Básica João XXIII. Conforme os 
voluntários, caso o semáforo 
perto da escola estiver interdi-
tado em razão das obras na Ave-
nida Maravilha, a ação será feita 
próximo ao Amauri Supermer-
cado. “O pedágio será promo-
vido para comemorarmos essa 
data tão especial e ao mesmo 
tempo juntar dinheiro para aju-
dar com as contas. Contribua e 
deixe o dia do seu pai mais fe-
liz”, destacam. 

ADOÇãO RESPOnSáVEL 
A ONG Ame Bicho con-

ta com aproximadamente 100 
voluntários que ajudam a re-
tirar os animais das condições 
de perigo e mantê-los seguros 

até encontrar um adotante res-
ponsável.

Atualmente são cerca de 50 
animais em lares temporários. 
“Resgatamos animais de rua 
e damos preferência a eles, 
mas é importante lembrar que 
qualquer animal que o dono 
quer desapegar ou que deu 
cria é de total responsabilidade 
dele”, destacam. 

Os voluntários enfatizam 
que o processo de adoção pas-
sa por etapas muito importan-
tes. Primeiro é o questionário 
do possível adotante, com fo-
tos de onde o animal irá ficar, 
e conversa para saber se a pes-
soa tem condições de arcar com 
o que está no termo de adoção. 
Após, é agendada a retirada do 
animal e preenchido o termo.

Além disso, a ONG con-
ta com uma equipe que pedi-
rá foto dos animais adotados e 
que fará visitas repentinas para 
averiguar as condições. Caso for 
registrado qualquer irregulari-
dade, o animal é imediatamen-
te resgatado. “A ONG Ame Bicho 
não tem ajuda do governo, seja 
ele municipal, estadual ou fede-
ral. Vivemos de doação de ração 
e valores financeiros que conse-
guimos com as latas, pedágios, 
brechós e eventualmente depó-
sitos na conta”, explicam.

Quem quiser contribuir 
com o trabalho desenvolvido 
pode fazer doação de ração ou 
depósito de qualquer quantia 
em dinheiro no Sicoob Credial, 
na conta 130.084-9, agência 
3032, CNPJ 17.947.445/0001-86.

Uma equipe da Secre-
taria de Saúde de São Mi-
guel da Boa Vista visitou Flor 
do Sertão na última sema-
na, com o intuito de conhe-
cer um pouco mais do tra-
balho desenvolvido na área. 
Os visitantes tiveram a opor-
tunidade de conhecer o tra-

balho feito na Academia 
da Saúde, destaque na es-
fera estadual e federal. 

A coordenadora da Aten-
ção Básica de São Miguel do 
Oeste, Sirlei Cetolin, parti-
cipou do evento e repassou 
orientações, principalmen-
te sobre melhorias no aten-

dimento à população. Segun-
do as secretárias municipais, 
Maristela Valler, de Flor do 
Sertão, e Daiane Teixeira, 
de São Miguel da Boa Vis-
ta, a troca de experiências é 
muito importante em razão 
das características pareci-
das de ambos os municípios. 

Estudantes de Bom Je-
sus do Oeste iniciaram na úl-
tima semana as oficinas de 
Educação Maker (Descober-
tas, Tecnologias e Robótica, 
Comunicação e Mídias e Ci-
ências e Matemática). A ca-
pacitação é realizada no con-
traturno escolar, na sede do 

Sesi/Senai em Pinhalzinho. 
O local funciona com sa-

las equipadas para criação e 
experimentos, com objetivo 
de oportunizar aos estudan-
tes contato mais próximo com 
as tecnologias. Com a inicia-
tiva, crianças e jovens pode-
rão desenvolver projetos, fa-

zer descobertas e aprender 
de maneira mais criativa e co-
laborativa com processos de 
aprendizagem alinhados aos 
desafios do mundo contem-
porâneo. Os participantes irão 
ter o curso e o transporte to-
talmente gratuitos, sendo cus-
teados pela administração.

TROCA DE EXPERIÊnCIAS COnHECIMEnTO
Saúde de flor do Sertão recebe 
visita de equipe 

Alunos de Bom Jesus do Oeste 
participam de aula inaugural 

Encontro reuniu diversos profissionais do setor

Divulgação Divulgação

Aulas são ministradas na sede do Sesi/Senai em Pinhalzinho 
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heNri BelOlO
O produtor henri Belolo, 
cocriador da banda village 
People, morreu no dia 3 

de agosto, aos 82 anos. Ele 
ajudou a criar a disco music com hits como 
Y.M.C.A. e Macho Man, até hoje tocados no 
mundo inteiro. Belolo foi Dj em Paris antes 
de se mudar para os Estados Unidos em 
1973, onde conheceu o colega de profissão 
marroquino Jacques Morali. Juntos eles 
ajudaram a moldar o universo da discoteca, 
que dominou os anos 1970. 

aNtÔNiO SOareS CalÇaDa
O ex-presidente do vasco Antônio 
Soares Calçada morreu no dia 5 

de agosto, aos 96 anos, vítima de 
infecção abdominal. Foi presidente do 

clube de 1983 a 2000, período em que o vasco 
conquistou alguns de seus principais títulos, como a 
libertadores de 1998. Após deixar o cargo, tornou-se 
presidente de honra.

tONi mOrriSON
A escritora Toni Morrison morreu 
no dia 5 de agosto, aos 88 anos. 

OBITuÁRIO
Ela foi a primeira escritora negra a receber o prêmio 
Nobel de literatura, em 1993. O livro Amada (1987) 
ganhou o prêmio Pulitzer e foi transformado em 
filme, estrelado por Oprah Winfrey. Em maio de 
2012 Toni recebeu a Medalha de liberdade do 
ex-presidente Barack Obama.

JOSÉ aNtONiO tONiOllO
Faleceu no dia 1º de agosto, em sua residência, 
aos 58 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica do Bairro Agostini e sepultado no 
cemitério municipal de São Miguel do Oeste. 

ari gOliN
Faleceu no dia 3 de agosto, no hospital de 
Xanxerê, aos 61 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja da linha Cruzinhas, em Descanso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

SelviNO KreiNer
Faleceu no dia 4 de agosto, no hospital São José 
de Maravilha, aos 73 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária de São Miguel da Boa vista e 
sepultado no cemitério de São Miguel da Boa vista.

maria tereZa KerBer
Faleceu no dia 5 de agosto, no hospital de São 
Miguel do Oeste, aos 80 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica de Paraíso e sepultado 
no cemitério municipal.

valDeCir PeSSiNi
Faleceu no dia 6 de agosto, no hospital São lucas 
de guaraciaba, aos 69 anos. Seu corpo foi velado no 
Salão do Bairro Santa Terezinha, em guaraciaba, e 
sepultado no cemitério municipal.

SeBaStiÃO aNtuNeS De SOuZa
Faleceu no dia 6 de agosto, no hospital de São 
lourenço do Oeste, aos 67 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Campo grande, 
em Santa Terezinha do Progresso, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

reiNalDO CarlOS hermeS
Faleceu no dia 7 de agosto, no hospital São José 
de Maravilha, aos 75 anos. Seu corpo foi velado 
no Clube de idosos de Tigrinhos e sepultado no 
cemitério de Tigrinhos.

maNOel martiNS Pereira
Faleceu no dia 7 de agosto, no hospital São José 
de Maravilha, aos 73 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério de Frederico Westphalen.

iOle aDelaiDe SCheNattO DalmONte
Faleceu no dia 8 de agosto, no hospital de 
Tunápolis, aos 96 anos. Seu corpo foi velado 
na capela da igreja Católica de Santa helena e 
sepultado no cemitério municipal de Santa helena.

ORATÓRIA
Maravilhense conquista 2º 
lugar em concurso regional
Diana Heinz

A aluna maravilhense Elu-
ísa Andréia Nerling conquis-
tou o 2º lugar na fase regional do 
Concurso de Oratória nas Es-
colas da JCI. Estudante da Es-
cola de Educação Básica João 
XXIII, ela disputou o título com 
seis outros jovens. Cada ora-
dor teve de três a cinco minu-
tos para realizar o discurso, com 
uma tolerância de cinco segun-
dos abaixo do tempo mínimo 
ou acima do tempo máximo.

Após as apresentações 
o corpo de jurados escolheu 
três vencedoras. Em 1º lugar, e 
que agora disputará a fase na-
cional, ficou a aluna Ana Cla-
ra Barp, da Escola Juscelino Ku-

bitscheck de Oliveira de São 
Miguel do Oeste. Na segunda 
colocação ficou Eluísa e em 3º 
ficou a JCI Medianeira com Na-
omi Hartmann Debarba. Cada 
uma recebeu medalha, tro-
féu e um certificado de apre-
sentação. Nesta edição a temá-
tica foi igualdade de gênero. 

Para a estudante, repre-
sentar Maravilha foi uma gran-
de conquista. “Fazer parte desse 
projeto da JCI representan-
do a Cidade das Crianças mu-
dou meu modo de ver as coisas. 
Vejo que todos que participa-
ram da oratória evoluíram um 
pouco. Peço aos que recebe-
rem esse desafio, que o abra-
cem, aprender a arte de falar em 
público faz muito bem”, explica. 

Eluísa Andréia Nerling estuda na EEB João XXiii

Diana Heinz /O Líder

COMUnIDADE Para comandante da PM, objetivo é tornar a base um 
centro de referência, onde a comunidade possa participar e interagir

Base Koban da Polícia Militar 
conta com galeria de eventos

A Base Koban da Polí-
cia Militar, instalada na Pra-
ça Padre José Bunse, conta 
com novidades para a popu-
lação de Maravilha. No local 
há praticamente dois anos, 
a estrutura atende a popu-
lação mais de perto e é um 
diferencial para o policia-
mento comunitário. Com 
característica de trabalhar 
próximo do cidadão, a base 
tem diversos recursos para os 
moradores. 

De acordo com o capi-
tão Altair Lisot, comandan-
te da Polícia Militar, toda a 
população pode visitar a es-
trutura, mesmo apenas para 

conhecer. O local conta com 
galeria de eventos mostran-
do a evolução da base, espa-
ço para leitura e vários livros, 
mural para avisos e a recep-
ção com chimarrão dos poli-

ciais em serviço. 
Outra novidade é a cons-

trução de um mapa, que está 
sendo organizado. De acor-
do com o capitão, o mapa da 
cidade de Maravilha. Para o 

capitão, toda a estrutura é 
da comunidade. “O objetivo 
principal é tornar a base um 
centro de referência, onde a 
comunidade pode ir, partici-
par e interagir”, afirma. 

Base Koban recebeu diversos eventos e visitas ao longo do tempo

Fotos: Polícia Militar
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COTIDIANO

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

TECnOLOgIA Polícia Militar da região Oeste vai receber equipamentos em setembro

Câmeras policiais individuais 
vão filmar ocorrências militares
CleiTon FeRRasso

A Polícia Militar de Santa Ca-
tarina adquiriu 2.325 câmeras em 
parceria com o Tribunal de Jus-
tiça do Estado. O valor total foi 
de R$ 3 milhões, com recursos 
oriundos das penas pecuniárias. 
O projeto das câmeras policiais 
individuais contou com a parti-
cipação do Instituto Igarapé no 
desenvolvimento e pesquisa. 
Até o momento, 130 câmeras já 
foram distribuídas nas regiões 
do litoral catarinense e o restan-
te será repassado até setembro 
aos policiais. 

O capitão da 3ª Companhia 
do 11º Batalhão de Polícia Mili-
tar, Altair Lisot, disse que os apa-
relhos devem chegar a Maravi-

Objetivo das câmeras é aumentar a transparência no serviço prestado

lha em 2 de setembro. Segundo 
ele, pelo menos um policial de 
cada guarnição terá o equipa-
mento acoplado na farda. O 
projeto conta com dois obje-
tivos: aumentar a transparên-
cia no atendimento das ocor-
rências e proteger os policiais 

de falsa acusação. 
“Tudo que o policial fizer ou 

deixar de fazer estará registrado, 
de igual forma cabe ao suposto 
infrator”, frisa. 

fILMAgEM
Assim que a central de aten-

dimento da PM receber uma li-
gação, a ocorrência será repas-
sada para a guarnição. Ao gerar 
a ocorrência no sistema mobi-
le, a câmera é ligada e inicia a 
gravação. Ela só finaliza quan-
do termina a ocorrência no sis-
tema. Tudo é automático. 

ARQUIVO DE IMAgEnS 
Assim que a guarnição fina-

lizar o turno de serviço, os poli-
ciais vão até as estações infor-
matizadas (Dock Stations), que 
fazem o download das imagens 
com os dados do profissional 
que a utilizava. Somente agen-
tes autorizados terão acesso à 
visualização das imagens grava-
das e armazenadas com cripto-
grafia pelos equipamentos.

PM SC

USO DO CAPACETE

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os condu-
tores e passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomoto-
res só poderão circular nas vias públicas utilizando capacete 
de segurança, com viseira ou óculos protetores.

O capacete deve estar devidamente afixado à cabeça pelo 
conjunto formado pela cinta jugular e engate, por debaixo do 
maxilar inferior. Isso evita que no momento do acidente, em 
razão do impacto, o equipamento seja lançado da cabeça, 
deixando-a desprotegida.

Vale destacar que o capacete deve estar certificado pelo 
Inmetro. Isso garante a qualidade do equipamento, evitan-
do que capacetes impróprios sejam destinados à proteção do 
condutor e passageiro, a exemplo do modelo “coquinho”, o 
qual não garante proteção da região da nuca.

Durante fiscalização de trânsito os policiais ou agentes 
de trânsito verificarão, em relação ao uso do capacete, os se-
guintes aspectos: I – Se o equipamento é certificado pelo In-
metro; II – Se está devidamente afixado à cabeça; III – Se o 
capacete possui dispositivo retrorrefletivo de segurança nas 
partes laterais e traseira; IV – A existência do selo de identifi-
cação da conformidade do Inmetro, ou etiqueta interna com 
a logomarca do Inmetro; V – O estado geral do capacete, de 
forma a constatar se há avarias ou danos que identifiquem a 
sua inadequação para o uso; VI – A validade do capacete, que 
pode ser obtida através da etiqueta interna.

É importante lembrar que o condutor e passageiro da mo-
tocicleta deverão utilizar capacete com viseira, ou na ausên-
cia desta, óculos de proteção que permita utilização simultâ-
nea de óculos corretivos ou de sol, em boas condições de uso.

Dirigir motocicleta ou conduzir passageiro com o capa-
cete fora das especificações representa infração grave (5 
pontos), cuja medida administrativa é a retenção do veícu-
lo até a regularização da situação, além de multa no valor de 
R$ 195,23.

A utilização de viseira ou óculos de proteção em desacor-
do com a legislação, ou com capacete não afixado na cabeça, 
representa infração leve, com multa de R$ 88,38.

Já o não uso de capacete, capacete não encaixado na ca-
beça ou uso de capacete indevido representa infração gravís-
sima, com medida administrativa de recolhimento do docu-
mento de habilitação e penalidade de suspensão do direito 
de dirigir e multa no valor de R$ 293,47.

Por isso, amigo leitor, para sua segurança e de seu passa-
geiro, siga a nossa dica: “antes de conduzir sua motocicleta, 
motoneta ou ciclomotor, certifique-se que o capacete a ser 
utilizado encontra-se dentro da legalidade”.

Desejo a todos uma ótima semana!

Entre os dias 29 de julho e 2 
de agosto a Polícia Militar Am-
biental realizou, por meio de to-
das as suas unidades do Esta-
do, a Operação Mineração. O 
objetivo foi avaliar as confor-
midades ambientais em áreas 
de exploração e aproveitamen-
to de recursos minerais, espe-
cialmente com relação às li-
cenças e cadastros ambientais, 
respeito às áreas de preserva-
ção permanente, identificação 
do local de exploração, dentre 
outras situações. A operação vi-

TRISTEZA
Jovem de 17 anos sofre mal súbito e morre 
durante jogo de futsal 

Um jovem de 17 anos mor-
reu na noite de quarta-feira (7) 
em Itapiranga. A guarnição do 
Corpo de Bombeiros foi aciona-
da por volta das 21h35 para aten-
der o mal súbito no Ginásio da 
Linha Conceição, interior de Ita-
piranga, onde Rodrigo Von Pors-
tel jogava futsal com amigos.

Ao chegar no local, popula-
res já realizavam manobras de 
reanimação. Na avaliação dos 
bombeiros, foi constatada a fal-

ta de sinais vitais e pupilas dila-
tadas. A guarnição continuou 
as manobras de reanima-
ção de Rodrigo no local, bem 
como durante todo o transpor-
te até o Hospital Sagrada Famí-
lia, sem êxito. A morte foi confir-
mada pela médica plantonista. 

O corpo do adolescente foi 
velado no Clube de Linha Ma-
ria Goretti. A Escola de Educa-
ção Básica Humberto Machado 
Popi, onde o adolescente estu-

dava, lamentou a morte por meio 
das redes sociais e suspendeu as 
aulas no período vespertino.

No fim do mês de março des-
te ano Gustavo Petzol, de 20 anos, 
também faleceu enquanto jogava 
futsal em Itapiranga. Gustavo pas-
sou mal durante uma partida de 
futsal na comunidade de Santo An-
tônio, interior no município. Con-
forme o Hospital Sagrada Famí-
lia, a morte do jovem ocorreu por 
um infarto agudo do miocárdio.

Jovem tinha apenas 17 anos e estava 
fazendo atividade física na hora da morte

Divulgação

OPERAÇãO MInERAÇãO

Polícia Militar Ambiental realiza 
fiscalização no município

sitou a pedreira em Maravilha.
Conforme o capitão Ever-

ton Roncalgio, foram vistoriados 
mais de 40 locais na região, es-
pecialmente os conhecidas po-
pularmente por pedreiras, bem 
como locais de extração de argi-

la para produção de tijolos. No 
total, foram expedidos duas au-
tuações ambientais e dois em-
bargos de atividade em razão da 
falta de licenciamento ambien-
tal. As minerações ficam em São 
Miguel do Oeste e Palmitos. 

Policiais estiveram em Maravilha e várias cidades da região

Polícia Ambiental
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ESPORTE

 ONEIdE BEhLING

A mesatenista maravi-
lhense Jenifer Welter par-
ticipou dos Jogos Escolares 
de 12 a 14 anos, represen-
tando o Centro Educacional 
Vereador Raymundo Veit e 
o município de Maravilha 
na etapa estadual da com-
petição. Os jogos foram or-
ganizados pela Fesporte e 
ocorreram entre o sábado 
(3) e domingo (4). O profes-
sor Tiego Drumm a acom-
panhou.

A atleta da Cidade das 
Crianças ficou na chave A, 
juntamente com as atletas 
Geovana Blasios de Aurora 
e Katherine Ferreira de São 

TÊnIS DE MESA Jenifer Welter participou das disputas de 12 
a 14 anos e conquistou o segundo lugar da chave A

Mesatenista participa da fase 
estadual dos Jogos Escolares

Jenifer Welter participou da modalidade tênis de mesa

Divulgação

Bento do Sul. Melhor ran-
queada da Federação Cata-

rinense de Tênis de Mesa, 
Katherine era a favorita não 

só da chave, mas da compe-
tição. Favoritismo este con-
firmado com a conquista do 
título. Jenifer até impôs di-
ficuldades no 1º e 3º sets do 
confronto contra a atleta de 
São Bento do Sul, mas não 
foi suficiente para evitar a 
derrota.

Já no confronto con-
tra Geovana, a maravilhen-
se se saiu melhor e venceu 
por 3 sets a 0, conseguindo 
o 2º lugar da chave. A atleta 
agradece a todos que deram 
incentivo e apoio, especial-
mente a Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer de 
Maravilha.

O Ginásio do Parque de 
Exposições Carlos Alber-
to Begrow de Maravilha se-
diou no sábado (3) jogos de 
futsal pela Copa Integração. 
Maravilha disputou com as 
equipes de base do femini-
no e masculino. Os meninos 
são comandados pelo técni-
co Gian Mauro Silva e as me-

ninas são orientadas pelo 
técnico Rodrigo Jacobsen. 

Os confrontos foram con-
tra São Miguel da Boa Vista. 
De acordo com Silva, no nai-
pe masculino eles estão pra-
ticamente classificados para 
a próxima fase nas seis ca-
tegorias em que Maravilha 
participa e no feminino ain-

da restam três jogos para de-
finir o posicionamento.

RESULTADOS
No naipe masculino teve 

vitória para Maravilha por 3 
a 2 no sub-7, no sub-11 por 
2 x 1, no sub-13 goleada pelo 
placar de 5 x 0 e outra vitó-
ria dos maravilhenses veio 

na categoria sub-15 por 3 x 
0. As equipes do sub-9 e sub-
17 perderam pelo placar de 4 
a 0 e 3 a 0, respectivamente.

As meninas de Maravi-
lha perderam no sub-11 por 
3 x 2, empataram na sub-13 
em dois gols, ganharam na 
sub-15 por 3 x 0 e no sub-
17 outra vitória por 2 x 1. 

fUTSAL

CAMPEOnATO

Maravilha sedia jogos da Copa Integração 

Definidos os finalistas veteranos do 
Municipal de futebol 

O domingo (4) foi de dis-
puta acirrada na semifinal da 
categoria veterana do Mu-
nicipal de Futebol de Ma-
ravilha. A Linha Água Para-
da sediou a partida de volta 
entre o Canarinho de Linha 
Primavera Alta e o Atlético 
MH de Linha Água Parada. 

Na Partida de ida, rea-
lizada na Linha Primave-
ra Alta, a equipe do Cana-
rinho havia vencido por 
2 x 0. Na volta do domin-
go (4) o Atlético MH ga-
nhou no tempo normal 
por 3 x 2, resultado que le-
vou a decisão da vaga para 
os pênaltis. Nas cobran-
ças das penalidades, me-

Equipe do Canarinho de linha Primavera Alta

lhor para a equipe de Linha 
Primavera Alta, por 4 x 3.

O Serca Madalozzo já es-
tava com a outra vaga ga-

rantida para a final por ter 
a melhor pontuação na fase 
de classificação e aguarda-
va a definição do adversá-

rio. A final ainda não tem 
data definida, mas é entre 
Serca Madalozzo e Canari-
nho de Linha Primavera Alta.

Arquivo/O Líder

REfORÇOS 
É muito bacana ver o Clube Recreativo Maravilha moti-

vado para a sequência do Estadual de Amadores. CRM terá 
caras novas e time reforçado com Marciel, atacante de Iraí, 
jogou pelo Ouro Verde de Descanso. Edson Negão e Dio-
go do Aliança de São João do Oeste. O grupo do CRM ficou 
mais encorpado nesses últimos dias. Poder contar com es-
ses jogadores significa um ganho substancial em qualida-
de no elenco. Teremos um grande poder de força ofensiva. 
A característica necessária para fazer bonito nesta competi-
ção é ter um grupo vencedor. Mas, para isso, temos que ser 
melhores que os adversários de outras regiões do Estado.

CRM X METROPOLITAnO  
O confronto é maravilhoso para os fãs do futebol apre-

ciarem, mas também uma baita dor de cabeça para a turma 
do CRM, que terão o desafio de uma senhora pedreira pela 
frente. Nós pegamos o melhor time entre os segundos co-
locados. Mas temos uma equipe muito forte e vamos ten-
tar nos classificar de qualquer maneira contra o bicho-pa-
pão do futebol amador! Metropolitano é um time muito 
equilibrado, com jogadores renomados, difícil de enfrentar. 
Eu vejo dois jogos muito disputados. Dia 7 de setembro em 
Nova Veneza, e a partida de volta em Maravilha dia 21/9.

UM HORROR 
O futebol catarinense está passando por um momen-

to que requer atenção de todos. Nossos representantes 
na Série A (Avaí e Chapecoense) ocupam posições de-
licadas na tabela de classificação e necessitam, mais do 
que nunca, de uma reação imediata. Na Série B, a preo-
cupação é com Figueirense e Criciúma. O Figueira vive 
uma crise fora de campo com ações administrativas de-
sencontradas. Um horror! Estou acompanhando tam-
bém a caminhada do Brusque, este pelo menos já garan-
tiu vaga para a Série C na próxima temporada. E neste 
domingo, às 16h, no Augusto Bauer, em Brusque, faz o 
primeiro jogo da decisão contra o Manaus. Jogo de vol-
ta, na Arena Amazônia dia 18, às 17h.

UMA BELEZA 
O que mais me chama a atenção neste momento no 

futebol é a maturidade de Internacional e Grêmio! Eles 
chegaram em um nível tão grande de entendimento no 
jeito de jogar que impressiona. A dupla Gre-Nal sabe exa-
tamente o que fazer em campo. Isso é coisa de times bem 
treinados. Renato e Odair conseguem fazer com que as 
equipes repitam os movimentos há muito tempo e jogam 
quase que de olhos fechados. Já pensaram Gre-Nal na se-
mifinal da Libertadores? E para o delírio de muitos, clás-
sico nas finais da Copa do Brasil? Seria um espetáculo.

fLAMEngO X gRÊMIO 
Renato passou a semana preparando um time de reservas 

para jogar contra o Flamengo neste sábado, às 19h, no Mara-
canã. Luciano deverá ser o centroavante. Pepê disse que vai 
jogar pela primeira vez no Maracanã. Os titulares serão pre-
servados para o jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil.

 InTERnACIOnAL X CORInTHIAnS 
 Este jogo deve ter vários titulares no Inter porque, 

após essa partida, o colorado terá a semana inteira li-
vre. Só volta a jogar contra o Fortaleza, no outro sábado. 
D’Alessandro estará à disposição contra o Corinthians, 
domingo, às 11h, no Beira-Rio.
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ESPORTE

O Campeonato Munici-
pal de Futebol de Maravilha 
- Taça Líder Farma teve mais 
uma rodada de semifinais no 
sábado (3). Os jogos foram 
no Estádio Doutor José Leal 
Filho, em duas categorias. 

Em campo pela catego-
ria aspirante, o Canarinho de 
Linha Água Parada ganhou 
de virada pelo placar de 2 x 
1 contra a equipe do União 
do Bairro Floresta. Já na ca-
tegoria principal se enfren-
taram União do Bairro Flo-
resta x SER Vasco. O União 

venceu pelo placar de 3 a 1. 
As equipes voltam a se en-
frentar no sábado (17).

Na tarde de hoje (10) tem 
as partidas da volta da se-
mifinal entre Canarinho da 
Linha Primavera Alta e o 
Esportivo Bela Vista, no as-
pirante e principal. Pela ca-
tegoria aspirante, na partida 
de ida houve empate em 2 x 
2 e na principal o Canarinho 
aplicou 4 x 1 no Esportivo. 
Todas as disputas da fase ma-
ta-mata são realizadas no Es-
tádio Doutor José Leal Filho.

ASPIRAnTE E PRInCIPAL 

fUTSAL

Municipal de futebol tem 
partidas de semifinal 

árbitros maravilhenses 
atuam em partida da 
Liga Catarinense

A semifinal da série bron-
ze da Liga Catarinense de Fut-
sal teve a arbitragem coman-
dada por maravilhenses. A 
partida foi entre as equipes de 
Abelardo Luz e Nuji Futsal de 
Chapecó, na noite de sába-
do (3), em Abelardo Luz. A dis-
puta que valia uma vaga para 
a final do turno teve como ár-

bitros os maravilhenses Lean-
dro Mattos e Odair Batistello. 

O jogo foi um duelo entre 
duas grandes equipes dentro da 
competição. Os dois profissio-
nais conduziram a partida com 
responsabilidade e seriedade. O 
jogo acabou com a classificação 
da Niju Futsal para enfrentar Vi-
deira na fim da competição.

Árbitros leandro Mattos e Odair Batistello comandaram a partida 

Divulgação

O Clube Recreativo Mara-
vilha (CRM) já tem garantido o 
título de campeão 2019 da fase 
Oeste do Estadual de Amado-
res e agora se prepara para o 
novo desafio. Em setembro co-
meça a fase estadual do cam-
peonato e para encarar as equi-

pes adversárias o CRM está 
fazendo novas contratações. 

Nesta semana foi confir-
mada a contratação de Edson 
Negão, Jair Muller, Diogo Ros-
setto e Marciel da Fontoura. 
Outras contratações seguem 
sendo analisadas pelo CRM 

e o objetivo é reforçar a equi-
pe para encarar grandes ad-
versários na fase estadual. 

Vão participar da compe-
tição as equipes Caravaggio e 
Metropolitano de Nova Vene-
za, Náutico e Grêmio Cacho-
eira de Florianópolis, CRM de 

Maravilha, Cometa de Itapi-
ranga, Pirabeiraba  de Joinville 
e Juventus de Ibirama. O siste-
ma de disputa será eliminató-
rio e as datas serão: quartas de 
final, 7 e 21 de setembro; se-
mifinais, 12 e 26 de outubro; fi-
nais, 9 e 23 de novembro.

nOVOS ATLETAS 
CRM reforça elenco para o Estadual

CAMPEOnATO Os jogos são realizados no Ginásio Municipal Gelso 
Tadeu Mello Lara nas segundas, quartas e sextas-feiras

Começa o Municipal de futsal-
Taça gambatto fiat em Maravilha 

A edição 2019 do Campe-
onato Municipal de Futsal de 
Maravilha - Taça Gambatto Fiat 
começou no último dia 2. A com-
petição é organizada pela Secre-
taria de Esportes, Juventude e La-
zer de Maravilha. Os jogos são 
realizados no Ginásio Municipal 
Gelso Tadeu Mello Lara nas se-
gundas, quartas e sextas-feiras.

As equipes da categoria ve-
terano foram divididas em duas 

chaves. Chave A tem RLJ Trans-
portes ADF, Atlético Maravilha/
Mecânica Buffon, Avioeste/Arac-
nomania e Os Melhores da Se-
gunda. Pela Chave B tem Canari-
nho de Linha Primavera Alta, SER 
Aurora e Eduarda Móveis/Roge-
rinho Montagens.

Seis equipes vão disputar a 
taça no naipe feminino em chave 
única. Participam do certame Pla-
za Eventos, Mulheres em Quadra, 

Odi Sports, Valencia FC, Merca-
dão do Calçado/Ecco Print e Cer-
veja Mestizo/La Rubia Cosméticos.

Na modalidade masculina 
livre 20 equipes se inscreveram 
para a disputa e foram divididas 
em quatro chaves. Na chave A 
tem Realce Fogões/Exame Con-
tabilidade, Sleeper/Center Lava-
car, J Kreutz Construções, Reno-
vações 3 D/Premium Instalações 
e 4 S Amizade. Chave B, tem Mó-

veis Queiróz, Marcos Suspen-
sões, RLJ Transportes ADF, Solu-
ção Vidros/Tumelero Utilidades 
e SER Vasco da Gama. Pela Cha-
ve C jogam Da Silca Instações FC, 
Peladeiros FC, Malwee Maravi-
lha, Autoelétrica Bordin e Os Piá 
do Valter e pela chave D Cana-
rinho de Linha Primavera Alta, 
Rural Tratores, Lillo’s Barbearia, 
Aracnomania/HG Auto Center 
ACE e Chelsea.

TAÇA DALLA CERVEJARIA
Com vitória, futsal garante vaga para próxima fase 

O Ginásio Municipal 
Gelso Tadeu Lara de Mara-
vilha sediou na noite de ter-
ça-feira (7) partida da Copa 
Oestina de Futsal – Taça 
Dalla Cervejaria. Entra-
ram em quadra as equipes 
do futsal masculino adulto 
da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer/Acema 
de Maravilha e de Xaxim. 

A disputa encerrou 
com vitória para a equi-
pe da casa. Maravilha ven-
ceu pelo placar de 4 a 2, um 
resultado importante para 
a equipe. Com nove pon-

Equipe de futsal adulto de Maravilha

Divulgação/Portal MH Esportes

tos, Maravilha está clas-
sificada para a fase ma-

ta-mata com uma rodada 
de antecedência. O próxi-

mo desafio é contra Pal-
mitos em Palmitos.
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