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Polícia Militar registra aumento 
no número de acidentes 
Uso de celular, falta de atenção, não parar em 
cruzamentos e condutores não habitados são os 
fatores que mais influenciam nas ocorrências 
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Começam as microdetonações 
no Rio Iracema 
Trabalho começou no trecho entre a BR-282 
e ponte da Avenida Entre Rios, sem causar 
transtornos para moradores 
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Último trecho da 
Avenida Maravilha 
será asfaltado 

Saúde passa a 
ofertar o “teste 
da mãezinha”

Com a base pronta, equipe deve 
concluir até o início da semana a 
colocação da primeira camada de 
asfalto no trecho final 

A realização do exame é 
recomendada até o 3º mês de 
gestação e objetiva prevenir 
doenças como anemia 

OBRa gESTanTES

Município interrompe obra de reforma 
no Centro Educacional Monteiro Lobato 

iMPaSSE
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Empresa descumpriu prazos 
e com a obra inacabada uma 
nova licitação será lançada para 
finalizar a reforma  

Carine Arenhardt/O Líder
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TRaBaLHaR MaiS?

“Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho!”
Já ouvi essa frase várias vezes. Até já vi ela escrita na tra-

seira de um caminhão.
Será que é assim que funciona? Mais trabalho = mais sorte?
É uma mentalidade admirável, e pode até ser que 

o otimismo e a motivação do trabalho façam a pessoa 
interpretar os fatos de forma diferente. Mas não é assim 
que funciona. A sorte (e o azar) são aleatórios.  Não 
adianta procurar causas para eventos aleatórios – se 
encontrarmos alguma, será falsa.

O que nos resta a fazer é decidir como trabalhar nos mo-
mentos de sorte e nos momentos de azar. Na sorte, aprovei-
tando ao máximo a oportunidade. No azar, refletindo, ajus-
tando, corrigindo. Pois contar com a sorte é apostar no cara 
ou coroa.

*
Mais um pouco de análise da frase “Quanto mais eu tra-

balho, mais sorte eu tenho!”
O que mais me incomoda nessa frase não é nem o cará-

ter aleatório da sorte. Incomoda e preocupa essa generali-
zação do trabalho.

Trabalhar mais não significa necessariamente trabalhar 
melhor, ou com mais eficiência, ou causando mais impacto 
no mundo. “Trabalhar mais”, em geral, significa medir o tra-
balho só pelas horas dedicadas à função.

Perceba o tamanho do problema: já vi essa frase num 
para-choque de caminhão. Então, para o motorista, traba-
lhar mais é dormir menos, correndo contra o relógio?

Não é isso que vai trazer mais sorte. Precisamos achar 
outras métricas para avaliar o trabalho.

*
Sentimos prazer, literalmente, quando encontramos in-

formações que comprovam as nossas crenças. A dopamina 
entra em ação quando você ouve o que confirma e agrada.

O Facebook sabe disso, e por isso você é abastecido só 
com informação “relevante” para você. O algoritmo tra-
balha para manter a sua aparente coerência: uma bolha 
construída com base no que você curte e compartilha.

É por isso que a ideia de que os opostos se atraem é 
falsa. São os semelhantes que se unem: um alegrando o 
outro enquanto comprovam pontos de vista em comum.

Tentar conviver com diferentes traz um enorme des-
conforto psicológico. Mas é o preço para furar a própria 
bolha.

LEgiSLaTiVO Quatro projetos foram aprovados e dois retirados para novas análises

Câmara de Vereadores realiza segunda 
sessão do mês e aprova projetos

A Câmara de Vereadores 
aprovou quatro projetos de lei na 
noite de segunda-feira (12), na 
segunda sessão do mês de agos-
to em Maravilha. Além de proje-
tos, os vereadores debateram in-
dicações e um requerimento de 
convocação de funcionários da 
prefeitura, do departamento de 
licitações. Eles foram convidados 
para explicar editais de compras 
feitas pela prefeitura.

Os projetos aprovados tra-
tam de alienação de bens inser-
víveis para leilão, recebimento 
de doação de computador, além 
de dois em segundo turno, sobre 
política de controle de natalida-
de de cães e gatos em Maravilha. 

vereadores também analisaram indicações e um requerimento de convocação

Ederson Abi /O Líder

Estava na pauta para votação 
o projeto 14 deste ano, em que o 
município pede abertura de cré-
dito suplementar de R$ 500 mil. 
Porém, o projeto recebeu uma 

emenda em comissão, reduzindo 
o valor para R$ 150 mil. Após ser 
colocado em pauta, rapidamen-
te, o líder do governo, Cleber Per-
tussatti, pediu vistas do projeto 

alegando dúvidas recentes, nes-
ta semana, sobre o texto. Assim, o 
governo terá tempo para analisar 
a melhor estratégia após a modi-
ficação do texto em comissão. 
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LIÇÕES DE VIDA
o sábio pode mudar de opinião. 
o ignorante nunca... (Kant)

MÊS D
ANIVERSÁRIO

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

fiM dO RadaR MÓVEL
O presidente, Jair Bolsonaro, realmente quer desburocratizar o Brasil e tornar 

a vida do brasileiro mais leve. Agora com a decisão de não termos mais os radares 
móveis nas rodovias, como diz textualmente: “Essa covardia de ficar no descidão, 
no final do retão, alguém atrás de uma árvore para multar vocês, não existirá mais”. 
Sobre os radares fixos, afirmou que está com problema na Justiça. “Assim acabare-
mos com esses caça-níqueis”. Resumiu que a máfia da multa é uma roubalheira...

ATRIBUIÇÕES DE PODERES

O brasileiro deve ter em mente que os 
poderes são independentes, mas harmô-
nicos. O Poder Legislativo cuida do futu-
ro, o Executivo cuida do presente e o Judi-
ciário cuida do passado, das coisas que já 
aconteceram. Aqui ainda não temos o co-
nhecimento suficiente para diferenciar es-
sas atividades e responsabilidades. Se tudo 
vai parar no Judiciário, é um fracasso das 
outras instâncias da sociedade, como di-
ria o presidente do STF, Dias Tófoli.

BOA NOTÍCIA

O presidente, Jair Bolsonaro, informou que anunciará na terça-
feira (20) mudanças nas regras de concessão de crédito imobiliário. 
Em live nas redes sociais, ele disse que a medida preparada pela Cai-
xa Econômica Federal “mudará a vida dos brasileiros” e deve estimu-
lar a geração de emprego no país. “A Caixa vai anunciar uma coisa que 
mudará a vida dos brasileiros. A gente vai mudar a história do crédi-
to imobiliário”, disse. A intenção do Palácio do Planalto é anunciar 
uma redução de até 31,5% dos juros dos financiamentos imobiliários.

Presidente disse que mudará “a história do crédito imobiliário” 

Carolina Antunes/Presidência da República

PREFEITO SANDRO

Assumiu o Executivo municipal durante licen-
ça não-remunerada da prezada Rosimar Maldaner 
o competente Sandro Donati. Pelo seu feeling de 
administrador público, estamos em boas mãos, os 
trabalhos deverão seguir em ritmo normal e com a 
mesma eficiência. Bons trabalhos, amigo Sandro!

LULA SERÁ SOLtO?

Como já foi noticiado no dia 27, a Segun-
da Turma do STF se reúne para analisar pedi-
do da defesa para suspender, na primeira instân-
cia, ação em que é acusado de receber R$ 12,5 
milhões da Odebrecht, na forma de um imóvel 
para sediar seu instituto e um apartamento vizi-
nho à sua residência em São Bernardo do Cam-
po. A aposta em Brasília é que os ministros apro-
veitarão a oportunidade para soltar Lula.

AFP/Arquivos

PRÊMiO adJORi dE JORnaLiSMO iMPRESSO

Neste fim de semana o nosso Jornal O Líder está em mais uma 
edição disputando os prêmios de jornalismo impresso no Estado de 
Santa Catarina. Nossas jornalistas estão em Florianópolis represen-
tando nossa cidade com um jornal de qualidade e com enorme con-
ceito no jornalismo catarinense. Ficamos na expectativa de que nossos 
trabalhos sejam novamente classificados como nos anos anterio-
res. A premiação eleva o nome do jornal e do município de Maravi-
lha e demais da região onde cobrimos com as divulgações. Na pró-
xima edição, estaremos aqui registrando os resultados obtidos.

É Gleisi de novo

Lula bateu o martelo e Gleisi Hoffmann continua-
rá no comando do PT, informou Bela Megale, em O Glo-
bo. O anúncio deve ser feito nos próximos dias. Haddad, 
o poste, perdeu de novo. E agora mais do que nun-
ca, pois o desembargador do Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região (TRF-4) João Pedro Gebran Neto cas-
sou uma decisão que proibia Gleisi Hoffmann de 
atuar como advogada de Lula. Com isso, a presiden-
te do PT e deputada federal não terá mais restrições 
para seus encontros com o ex-presidente, hoje limi-
tados às quintas-feiras, dia que ele pode receber visi-
tas que não integram seu corpo de advogados. A de-
cisão cassada foi dada pela juíza Carolina Lebbos. 
Gleisi agora poderá visitar o seu ídolo diariamente.

Trabalho aos domingos: 
EnTEnDA o quE muDA

A MP permite o trabalho aos do-
mingos e feriados, mas muda a nor-
ma sobre o descanso semanal de 24 horas. A Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) prevê que o descanso “deverá coin-
cidir com o domingo, no todo ou em parte”. Agora, a redação 
da MP prevê que o descanso será “preferencialmente aos do-
mingos”, abrindo espaço para a concessão do benefício em ou-
tros dias da semana. Nos casos em que o trabalhador trabalhar 
no domingo ou no feriado, ele deve receber em dobro ou re-
ceber uma folga. O empregado também precisará ter uma fol-
ga em um domingo no intervalo máximo de quatro semanas.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Saída PaRa ViSiTaS nO dia dOS PaiS
Propositalmente, deixei para comentar hoje este assun-

to. Até para não ser desmancha prazer ou causar anticlímax no 
Dia dos Pais. A verdade é que a sociedade se revolta com de-
terminadas situações. Uma delas são as saídas temporárias de 
estabelecimentos prisionais de determinados presos. Lógico 
que as saídas obedecem determinados critérios, como cumpri-
mento de pena e/ou bom comportamento e progressão de re-
gime. Mas sejamos razoáveis. Quando ouvimos falar que o sr. 
Alexandre Nardoni, que matou a filha Isabela, foi passar o Dia 
dos Pais com os seus familiares, bate a revolta. Quando ouvi-
mos que Suzane Richtoffen, uma assassina confessa, também 
saiu para passar o Dia dos Pais fora da cadeia, revolta. Quanto 
a esposa de Alexandre Nardoni, Ana Carolina Jatobá, saiu, tam-
bém, bate a revolta. Inclusive, fazendo coro a esta repercussão 
popular, tivemos o padre Fábio de Melo e o próprio ministro da 
Justiça, Sérgio Moro. Aliás, o padre foi mais longe, ao dizer na 
revista Veja que “não entendo de leis, mas a ‘saidinha’ deveria 
ser permitida somente no Dia de Finados. Para que visitassem 
os túmulos dos que eles mataram”. Esta revolta repercute na so-
ciedade. Hoje a justiça trata de forma igual os que cumpriram 
pena ou tiveram progressão de regime. Mas deveria ser diferen-
te. Deveria ser específica, e que em certos casos, por mais que 
com determinados requisitos atendidos, o apenado não tivesse 
direito. Não faz sentido um assassino, que matou a própria filha, 
comemorar Dia dos Pais, e muito menos uma apenada que ma-
tou os pais. A lei não pode ser tão genérica assim. É preciso que 
em certos casos seja específica. Infelizmente, para isso, o cami-
nho burocrático é muito grande.

JuíZES aPLiCaM a LEi
Os juízes simplesmente aplicam a lei, devidamente fun-

damentados e informados pelos próprios diretores das peni-
tenciárias, em relação ao bom comportamento dos apena-
dos. Juntando-se os requisitos, a “ saidinha” é autorizada. Se 
trata de aplicar a lei, por parte dos magistrados. Estes não po-
dem ser criticados por cumprirem a referida lei. São prerro-
gativas do nosso Ordenamento Jurídico. No meu entender, 
poderia ser diferente. Fazer o que...

MíniMO a MiL E QuaREnTa
Caso se confirme, o salário mínimo passa para mil e qua-

renta reais no ano que vem. Não é lá um grande valor, mas há 
imensa diferença entre ter e não ter. Além de tudo, tem mui-
ta gente organizada que consegue virar o mês com este valor. 
E quando se tratam de duas pessoas (um casal, por exem-
plo), o valor iria, hipoteticamente, para dois mil e oitenta re-
ais. Muitos sonham em dispor deste valor para suprir suas 
necessidades básicas. Portanto, mesmo que não seja aquele 
valor tão sonhado, não pode ser desprezado. 

REuniãO
Conselho Comunitário de Segurança solicita 
reforço e delegacia regional

O Conselho Comuni-
tário de Segurança (Con-
seg) realizou reunião com 
o deputado federal Cel-
so Maldaner (MDB), nes-
ta semana, em Maravilha. 
De acordo com o presiden-
te, Olindo Tibola, o Conse-
lho apresentou vários pedi-
dos para Maravilha e região. 

Conforme o presidente, 
um dos grandes objetivos é a 
instalação da delegacia regio-
nal da Polícia Civil. Ele afir-
ma que a comunidade precisa 
de apoio para conquistar esse 
objetivo. O presidente lembra 
sobre a transição de governo, 
que é responsável por apro-
var e implantar a delegacia. 
Com isso, cada governo possui 

Encontro com deputado federal Celso maldaner foi nesta semana

Conseg

uma forma de trabalhar, mas 
o processo de instalação ain-
da está em andamento e o as-
sunto segue em pauta em ní-
vel estadual. “Continuar na 
luta. Quanto mais classes se 
unirem nessa questão, a gen-
te vai conseguir de forma mais 

rápida”, afirma o presidente. 
Entre os pleitos, o Con-

seg também solicitou refor-
ço no efetivo para as polícias 
Civil e Militar de Maravilha, 
além do Corpo de Bombei-
ros. Conforme o presidente, 
os órgãos de segurança tam-

bém precisam de viaturas no 
município e a ampliação do 
quartel da Polícia Militar. 

Para o quartel, o deputa-
do informou que já há recur-
so empenhado superior a R$ 
1 milhão, faltando a contra-
partida para iniciar a obra. 

CARINE AREHNARDT 

A equipe da Gaia Rodo-
vias, empresa responsável pe-
las obras, iniciou nesta semana 
a fase de testes com as primeiras 
microdetonações no leito do Rio 
Iracema. Com uso de explosivos, 
a ação é necessária para o rebai-
xamento da laje e limpeza do lei-
to do rio. A nova fase da obra co-
meçou no trecho entre a BR-282 
e a ponte da Avenida Entre Rios. 

Conforme o engenheiro da 
prefeitura, Jorge Dummer, as mi-
crodetonações serão constantes 
a partir de agora. “A tendência é 
que não pare mais este serviço de 
detonação. Até semana que vem 
vamos estar trabalhando nes-
se primeiro trecho com a equipe 
de detonação e rebaixamento da 
laje do fundo do rio. Outra equi-
pe está trabalhando na limpeza, 
no trecho entre a ponte da Aveni-
da Presidente Vargas e os fundos 
do Tomatão”, explica.

Todo material gerado com 
as microdetonações é retirado do 
rio e encaminhado para um ater-
ro, definido pelo licenciamento 
ambiental. Conforme Dummer, 
as microdetonações não causam 
transtornos para os morado-

MiCROdETOnaÇÕES Com uso de explosivos, a ação é necessária 
para o rebaixamento da laje e limpeza do leito do rio

Obras no Rio iracema 
avançam para nova etapa 

Detonações de rochas no trecho próximo da BR-282 

Equipe faz perfurações na laje onde são colocados os explosivos 

res. “Imperceptível praticamen-
te para quem está no entorno, se 
estiver olhando mesmo que vai 
perceber uma pequena detona-
ção. São poucos furos, uma área 
bem pequena e protegida com 
colchões, que fizeram com capas 
de pneus, para não voar nenhu-
ma pedra”.

Dummer destaca que a obra 
está adiantada e após as micro-
detonações a próxima etapa no 
trecho é a colocação dos col-
chões de concreto nos taludes. 

Ele orienta a população a ter cui-
dado ao se aproximar da área de 
obras, principalmente em locais 

onde os taludes já estão altos e 
máquinas pesadas trabalham no 
leito do rio.

Carine Arenhardt/O Líder
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DuRo GoLPE no TRÁFICo

A Polícia Civil fez uma bela operação em con-
junto com a Polícia Militar nesta semana em Mara-
vilha. Em entrevista à Rádio Líder, o delegado Joel 
Specht afirmou que os bandidos foram monitora-
dos por meses e que a polícia sabe de onde a droga 
vem e como tudo é feito. Ainda, que a operação con-
tinua para prender mais gente. É o trabalho que Ma-
ravilha espera, que nossas crianças esperam. Um lu-
gar sem drogas para viver. Parabéns aos envolvidos.

Incabível

É incabível uma banca de concurso público para nível superior cometer tantos erros ao elaborar uma prova. 
No domingo (11) o Instituto Carlos Augusto Bittencourt (Incab) aplicou a prova aos candidatos da Polícia Militar 
de Santa Catarina. Mais de 25 mil inscritos no certame. Logo na capa, a palavra polícia foi escrita “Polica”. Candida-
tos também relataram erros nas questões, por exemplo, perguntas contendo números dentro do enunciado causan-
do confusão ao candidato; sigla da instituição PMSC com a resposta da questão (PMSD, PMSA, exatamente como 
mostrou o gabarito: A e D); polêmica também na redação: sem especificação para o título do texto. Resultado: can-
didatos indignados, vários recursos nas questões e milhares de denúncias ao Ministério Público de Santa Catarina.

SiTE da REdE fEMinina 

Uma das mais importantes entidades de Maravilha conta com uma nova plataforma para divulga-
ção dos trabalhos. Quem tiver interesse em saber mais sobre as ações da Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer de Maravilha pode acessar o site próprio da entidade, no enderenço eletrônico redefemininamh.com.
br. O espaço também apresenta orientações e conhecimento sobre o câncer. Uma boa iniciativa da Rede. 

Positividade excessiva
Vivemos no reino da positividade e não sei até que ponto isso é positivo. A ideia de alta performan-

ce atinge todas as áreas. Precisamos sempre seguir em frente e ser o melhor em tudo. Podemos consi-
derar o atual momento como o da sociedade do alto desempenho. E é nesse ponto que entram os guias 
de autoajuda, são como receitas para o sucesso. Seguir em frente, ser positivo, competente, empreen-
dedor, criativo e muitos outros adjetivos que podem completar essa lista. A situação romantiza o tra-
balho excessivo, sem pausa, pois quem dorme no ponto é chofer. A verdade é que estamos no limite de 
tudo, exaustos de “fracassos”, cansados de acompanhar esse ritmo e o pior é que achamos que esse é o ca-
minho certo. Descanse, permita-se não carregar o fardo. O “sucesso” tem fracassado muitas pessoas. 

CuIDADo Com oS AnImAIS

Como parte de uma campanha de conscientização, 
crianças e adolescentes que frequentam o serviço de 
Convivência e Fortalecimento de vínculos de Cunha 
Porã confeccionaram 12 camas de pneus para os 
animais de rua. Elas foram fixadas nesta semana em 
alguns pontos do município, o que com toda a certeza 
protegeu muitos bichinhos do frio. Além disso, outra 
cama feita pelo grupo foi repassada ao cão Johny, do 
Corpo de Bombeiros. Parabéns aos envolvidos pela 
linda (e importante!) iniciativa. Em meio a tantas notícias 
tristes, ler informações como essa traz paz ao coração.

OBRA PÚBLICA

As licitações, embora necessárias, acabam sendo um grande desafio para o poder pú-
blico. A regra de ter que contratar o menor preço nem sempre garante que o dinheiro pú-
blico será bem aplicado. Para ganhar a licitação algumas empresas apresentam propostas 
ótimas no ponto de vista financeiro, mas o desafio é fazer a obra com esse valor usando pro-
duto de qualidade. Nesta edição, uma de nossas matérias trata sobre a interrupção das obras 
no Centro Educacional Monteiro Lobato de Maravilha. A empresa venceu a licitação den-
tro de todas as disposições legais, tinha a melhor proposta financeira, mas não terminou a 
obra no prazo, nem mesmo executou o trabalho (até então feito) com qualidade. Piso que-
brado, reboco que já caiu, enfim, infelizmente na prática não funcionou bem. Este não é um 
caso isolado e os administradores do setor público ficam, muitas vezes, de “mãos atadas”. 

Carine Arenhardt/O Líder
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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

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

aBRindO OS “OLHOS da MEnTE”, 
VEMOS QuE nãO EXiSTE 
MaL EM LugaR aLguM

Toda criação de Deus é perfeita. Por-
tanto, a essência do mundo e do ser hu-
mano é o bem. Referindo-se a isso, 
Sakyamuni afirmou: “Todos os seres pos-
suem a natureza búdica” e “Montes, rios, 
plantas, terra, em tudo está presente a 
natureza búdica”. Abrindo os “olhos da 
mente”, vemos que não existe mal algum. 
Esta é a primeira e a última Verdade.

HaBiLiTadOS Município tem 15 candidatos que alcançaram a pontuação 
necessária e poderão concorrer na eleição

Maravilha divulga lista dos aprovados 
para eleição do Conselho Tutelar
CARINE ARENHARDT

Marcada para o dia 6 de 
outubro, a eleição do Conse-
lho Tutelar em Maravilha terá 
15 candidatos. Nesta sema-
na foram divulgadas no site 
da prefeitura de Maravilha 
as notas dos candidatos que 
fizeram a prova no dia 21 de 
julho. Conforme a secretária 
de Assistência Social, Kathiu-
cya Lara Immig, 15 pessoas 
alcançaram a pontuação ne-
cessária e estão habilitados 
para participar da eleição. 

No dia 5 de setembro o 
município vai fazer uma ses-
são pública para apresenta-
ção dos candidatos e divul-

secretária de Assistência social, Kathiucya lara immig

gação do local de votação. A 
eleição terá a participação da 
população e os cinco conse-
lheiros tutelares eleitos assu-
mem o mandato a partir de ja-

neiro de 2020. A carga horária 
de conselheiro tutelar é de 40 
horas semanais com salário de 
R$ 2.160 mol pagos com recur-
sos do orçamento municipal.

CandidaTOS: 
Eliane Fernandes dos 
santos lermen 
Fabricia Angélica Rodrigues 
Francieli Renner
Keli maria Baierle Wickert 
da silva
leandra leonice de Jesus 
Nunes 
liane maria muller 
marçal Piccoli hoffmann
marcilei solange Back 
maria lina vieira França 
orfila Reinehr 
Rosalia Adler
Rosana maria Dalmolin 
vendrame 
salete Boff
simoni Raquel Arnold 
da silva
vera lucia Rossoni Tulim 

Arquivo/O Líder

MiSSãO
Projeto Resgate é apresentado na igreja 
assembleia de deus

O Projeto Resgate foi apre-
sentado na noite de domin-
go (11) na Igreja Assembleia de 
Deus, na Avenida Sul Brasil, em 
Maravilha. Com igreja lotada, o 
projeto foi explicado por Már-
cia Furtado, idealizadora das 
ações, que completaram qua-
tro anos em janeiro de 2019. 

De acordo com ela, o obje-
tivo do projeto é ajudar as pes-
soas. A ideia surgiu após luta 
do filho, que hoje tem 12 anos. 
Ele foi picado por uma co-
bra quando tinha quase dois 
anos e a mãe fez uma promes-
sa para que o filho ficasse bem. 

Após a recuperação dele, 
ela iniciou o Projeto Resgate 

para auxiliar as pessoas. O pro-
jeto se espelha em uma ação 
que já era realizada em São 
Paulo. Márcia explica que o 

grupo é composto por jovens 
e adultos. Eles visitam lares de 
idosos, hospitais e presídios e 
auxiliam pessoas carentes, que 

passam por necessidades es-
pecíficas. “Sempre orando pe-
las pessoas, alegrando o cora-
ção delas, levando paz”, afirma. 

Projeto foi apresentado com depoimentos e imagens no domingo 

Ederson Abi /O Líder

naMORaR O TEMPO 
PaRa SER MELHOR 

Deixa o tempo te moldar. 
Como se fossem as mãos fortes de um pedreiro 

que, tijolo após tijolo, dá forma à sua casa; como se 
fosse o toque delicado de um artesiano que manu-
seia o vidro ou aço efervescente para proporcionar o 
seu prazer ou providenciar a sua sobrevivência; deixa 
ele te moldar como se fosse um joalheiro que limpa o 
carvão até o diamante brilhar ou como se fossem os 
braços acolhedores de uma mãe que criam um filho.  

Tenha paciência e fé, mas seja responsável porque 
tudo depende de você. 

Até o que não depende de você, ao final, depen-
de de você. 

Eu, na minha vida, por exemplo, tive inúmeras 
oportunidades: não tenho total certeza de quais sou-
be aproveitar, mas tenho absoluta clareza de quais 
desperdicei. 

O que há um tempo tinha gosto de perda, hoje tem 
sabor de conquista. 

Um tempo defendia as minhas razões. 
Hoje busco quem as questione. Pode ser frustran-

te? Às vezes é! 
A ignorância sempre vem contornada de arrogân-

cia. Menos se sabe, mais se ensina. O convívio social 
não é algo para principiantes. Mas cada melhoria pre-
cisa de persistência. Especialmente íntima. 

De um ponto de vista afetivo, houve um tempo em 
que precisava amor, reconhecimento, admiração das 
pessoas para conseguir me enxergar (todos passamos 
pelo menos uma fase assim, não é verdade?).

Hoje preciso apenas cuidar de quem vale, sen-
do que o tempo me mostrou que já existo. Portanto 
permito somente às pessoas que merecem ficar na 
minha vida. Com grande sentimento de alívio pe-
las que saem. 

Como estabelecer quem merece? Simples, são as 
pessoas honestas com si mesmas e com as outras; ho-
nestas intelectualmente, afetivamente, emocional-
mente e nos comportamentos. A honestidade é um 
processo de construção íntima e social. As pessoas 
honestas se conhecem por meio da coragem e da ex-
periência. E sempre conseguem, por isso, respeitar 
qualquer outra pessoa e acrescentar relações, comu-
nidades e sociedades. Diferentemente as pessoas não 
honestas são as que acham saber e visam em afirmar-
se. Tem sempre um ponto em que a ignorância vire 
em burrice. Vale para os outros, mas acima de tudo, 
para si mesmos. 

E você? Permita-se excluir quem te faz mal. 
Mesmo que seja você mesmo em atribuir-se inca-
pacidades. 

Conseguir usar os seus próprios limites como um 
caminho e como uma obra em processo de constru-
ção, para melhorar-se, é arte essencial do ser humano 
ciente e humilde. Isso tem que ser cuidado, trabalha-
do, desenvolvido, preservado, protegido. 

Eu sei que não é um trabalho fácil. Mas não tem 
outro que valha tanto quanto isso.

E, graças a Deus, existe a psicoterapia proposta a 
facilitar este caminho. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

RiTMO aCELERadO Equipe ainda deve definir uma data para finalizar 
o trabalho na pista com a colocação da segunda camada de asfalto 

Com base pronta, último trecho da 
avenida Maravilha será asfaltado
CARINE ARENHARDT 

A fase de maiores transtor-
nos da obra na Avenida Maravi-
lha está em conclusão. A equi-
pe da empresa Gaia Rodovias 
vai asfaltar até o início da sema-
na o último trecho da Avenida, 
que já está com toda a base con-
cluída. Conforme o engenhei-
ro da prefeitura de Maravilha, 
Jorge Dummer, esta foi a parte 
mais crucial da obra, com cons-
tantes mudanças e interrupções 
no trânsito, além de causar mais 
barulho e sujeira. 

A pista ainda precisa rece-
ber a segunda camada de asfal-
to, com mais quatro centímetros 
de espessura, mas este traba-
lho deve gerar apenas breves in-
terrupções no trânsito. A equi-

TRaBaLHO nESTE fiM dE SEMana

nOVaS ETaPaS 
A partir da próxima semana a equipe se dedica à continuidade 
da construção dos passeios públicos e melhorias na parte 
de iluminação pública. o trabalho na parte de iluminação 
começou nesta semana, com escavação das valas e 
colocação dos eletrodutos. “são etapas delicadas, mas com 
menos transtornos”, afirma Dummer. 
Nesta semana também teve continuidade o trabalho 
de poda de árvores no trecho em frente ao Centro 
Educacional mundo infantil (Caic). Ainda fica pendente 
este serviço no trecho final da obra, até o cruzamento com 
a Avenida sul Brasil. 

Poda das árvores teve sequência nesta semana

Trecho final da Avenida será asfaltado 

pe ainda deve definir uma data 
para colocação da segunda ca-
mada asfáltica.  

O trabalho na base foi finali-
zado em pouco mais de dois me-

ses. O clima e empenho de toda 
equipe, que trabalhou inclusive 
nos fins de semana, colaborou 
para o ritmo acelerado da obra. 

Um dos desafios foi trabalhar no 
cruzamento das avenidas Mara-
vilha e Sul Brasil, devido ao inten-
so fluxo de veículos na sinaleira. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Trecho final está pronto para receber o asfalto

Escavações para preparo da base foram encerradas nesta semana

Trabalho de construção dos passeios públicos

dE QuEM é a CuLPa?
No dia em que nos for proibido procurar pelo culpado, no 

dia em que nos proibirem de apontar o dedo para o/s culpa-
dos dos nossos erros, vamos entrar em espiral... Tem que haver 
um culpado para os nossos equívocos, prejuízos e perdas de 
toda sorte... Achar ou apontar culpados faz bem à saúde, ain-
da que não consigamos enganar o nosso “interno” tribunal de 
justiça. E todos temos na consciência um tribunal de justiça, 
o tribunal moral, podemos enganar ao guarda lá na esquina, 
mas nunca vamos enganar ao nosso “superego”, o filtro moral 
de nossas ações, emoções e sentimentos mais fundos...

Bom, não vamos longe. No futebol há sempre um culpado 
pelos maus resultados: o treinador. Ele não tem defesa, nin-
guém luta por ele, trabalha sozinho, não é o responsável pe-
las vitórias, mas é sempre o “culpado” pelas derrotas. É o me-
lhor exemplo ao que eu estava dizendo.

Ninguém acusa, culpa, os mandriões que entram em 
campo, que fazem passes errados, chutam pênaltis para fora, 
correm a não chegar, negligenciam nos treinamentos físicos, 
vivem na noite e, não raro, subdividem o grupo de jogado-
res, armam “esquemas” e derrubam o treinador antipático... 
Quem não souber disso é muito ingênuo ou para lá de burro. 
E enquanto for assim, e vai continuar assim, o futebol brasi-
leiro será um colecionador de derrotas e maiores e contun-
dentes desprestígios. Onde está o responsável? Está em cada 
um de nós, em cada um dos “craques”. E vale para tudo, para 
nossas ações mais imediatas, para o voto que damos a um bil-
tre, para o parceiro de casamento que não vale nada, para os 
colegas ordinários que nada somam ao nosso trabalho, para 
tudo, enfim. Não há culpados fora de nós. Mas admitir isso 
dói. No dia em que os demitidos no futebol forem os jogado-
res safados, grande maioria, o futebol brasileiro renascerá. No 
dia em que apontarmos o dedo das culpas para nós mesmos, 
vamos ter outra vida. No casamento, o marido que não pres-
ta, não presta porque “ela” o escolheu... Assuma. Vale para o 
“mimimi” da mamãe que escolheu uma sirigaita pelas linhas 
do corpo e agora se queixa da sorte. Vale para o que está em-
burrado no trabalho e culpa a empresa ou o chefe. Só há um 
culpado por tudo em nossa vida: nós mesmos. Quando des-
cobrirmos isso, descobriremos a vida plena. 

ViVaS
Vivas! Ouça esta, pesquisa DataFolha: - “Parcela da po-

pulação que se declara dona de casa recua de 19% para 7%”. 
Por necessidade e por consciência, elas estão saindo da “sen-
zala” doméstica. Verdade que a maioria dos maridos de hoje 
é de mandriões, do tipo – “Vai lá, amor, vai lá e arruma um 
bom emprego”! Mulheres sem independência são escravas, 
pobres ou ricas. Que as mães sacudam as filhas para a inde-
pendência.

PaiS 
Diz uma coitada, uma “coach” na tevê, falando de crian-

ças birrentas: - “Que pai que não teve um filho que se jogou 
no chão e gritou num shopping?”. Bah, conheço muitos, os 
verdadeiros pais. Criança que faz birra escandalosa em públi-
co não conheceu em casa do Dr. Chinelo, emérito educador, 
não há criança que faça birra com ele...

faLTa diZER
É moda em algumas empresas americanas o funcionário 

escrever um questionário com várias perguntas sobre si mes-
mo... Perguntas do tipo, você confia no fulano? Você o acha 
competente? Você o escolheria para parceiro ou companhei-
ro de festas? E assim por diante. As folhas são passadas e os 
colegas respondem sem assinar. É preciso coragem.

Na sexta-feira (16) a equipe trabalhou na 
conclusão da base, com a colocação da 
brita graduada. Neste final de semana o 
trabalho segue com a imprimação, etapa 
final antes da colocação da camada 
asfáltica. o trânsito segue com interrupções 
parciais, de acordo com o trecho onde as 
obras acontecem.  No cruzamento entre as 
Avenidas maravilha e sul Brasil o trânsito foi 
liberado e só terá nova interrupção quando 
a equipe colocar a capa asfáltica. os 
motoristas que passam pelo local devem 
ficar atentos na sinalização com placas e 
orientações da equipe da gaia Rodovias.
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RESuLTadOS Entidade recebeu 13 parcelas de recursos que 
serão investidos na sede própria e Projeto Pérolas 

Rede feminina divulga valores 
recebidos com a coleta seletiva 
CARINE ARENHARDT

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha 
recebeu R$ 105.382 mil em re-
cursos oriundos da venda de 
materiais da coleta seletiva no 
município. O valor total foi re-
passado em 13 parcelas, entre 
junho de 2018 e junho de 2019. 
Neste período, a entidade rece-
beu mensalmente o valor arre-
cadado com a venda dos mate-
riais recicláveis. 

A comunidade teve um pa-
pel importante no repasse dos 
valores, já que contribuiu fa-
zendo a separação do lixo en-
caminhado para a coleta sele-
tiva. Durante 12 meses, a Rede 
Feminina recebeu R$ 0,10 por 
tonelada de lixo recolhido, 
mas em junho deste ano o va-
lor acabou baixando para R$ 
0,06. A queda no valor pago 
por tonelada foi devido às fa-
lhas na separação do lixo.

Os repasses para a Rede 
Feminina foram garantidos 
através de um projeto de lei de 

Presidente da Rede, meri Teresinha Ranzan, agradece a todos pelo apoio

autoria do Executivo Munici-
pal e aprovado na Câmara de 
Vereadores, ainda em 2018. A 
presidente da Rede, Meri Te-
resinha Ranzan, agradece o 
apoio do poder público e em-
presa TOS Ambiental, e tam-
bém a Plantimar e Coopera-
tiva Auriverde, que além da 
pesagem, fizeram a apuração 
do total de toneladas recolhi-
das durante cada mês, volun-
tariamente. A entidade tam-
bém deixa um agradecimento 

especial para toda a população 
maravilhense. 

inVESTiMEnTOS da 
REdE fEMinina  

O valor repassado para a 
Rede Feminina será utilizado 
na sede própria, para compra 
de móveis e materiais e tam-
bém em ações do Projeto Pé-
rolas com as vitoriosas (mu-
lheres em tratamento contra o 
câncer). A Rede Feminina vai 
fazer a prestação de contas as-

VALoRES mEnSAIS 
Junho/2018: 
R$ 7.227 mil 
Julho/2018: 
R$ 8.109 mil 
agosto/2018: 
R$ 7.971 mil
Setembro/2018: 
R$ 7.651 mil 
Outubro/2018: 
R$ 9.779 mil 
Novembro/2018: 
R$ 8.001 mil 
Dezembro/2018: 
R$ 9.084 mil 
Janeiro 2019: 
R$ 9.138 mil 
Fevereiro/2019: 
R$ 7.706 mil 
março/2019: 
R$ 8.999 mil 
abril/2019: 
R$ 8.762 mil 
maio/2019: 
R$ 8.287 mil 
Junho/2019: 
R$ 4.668 mil 

sim que os valores forem efeti-
vamente usados nos projetos. 

Arquivo/O Líder

COOPERaTiVa
Sicredi promove reuniões de núcleo em Maravilha 
CAMILLA CONSTANTIN

Valorizando a participação 
do associado, o Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG realiza, entre os 
meses de julho e setembro des-
te ano, as tradicionais reuniões 
de núcleo. Em Maravilha já fo-
ram promovidos os cinco en-
contros, com início no dia 1º de 
agosto e encerramento do cro-
nograma na quinta-feira (15). 

Conforme o gerente da 
agência de Maravilha, Rodri-

go Ranzi, o objetivo é apresen-
tar os números atualizados da 
cooperativa, bem como produ-
tos e serviços. “É um espaço em 
que deixamos os participantes 
à vontade para esclarecer dúvi-
das e apresentar sugestões. É as-
sim que entendemos que a co-
operativa deve funcionar, com a 
participação e contribuição efe-

tiva dos associados”, destaca.

CinCO nÚCLEOS
O Sicredi, enquanto ins-

tituição financeira coopera-
tiva, organiza o quadro social 
de cada agência em núcle-
os. Maravilha possui cinco nú-
cleos de associados, dividi-
dos por: moradores do interior, 

moradores do centro, empre-
sas e dois núcleos dos bairros. 

A divisão é feita para o con-
tato com o associado ficar mais 
próximo e organizado. De acor-
do com o gerente, cada nú-
cleo conta com um coordena-
dor e um suplente, que ajudam 
a divulgar as ações do Sicre-
di e mobilizar os associados. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Rodrigo Ranzi assumiu a gerência na 
última semana

Reunião promovida terça-feira (13), na sede da Associação Cultural italiana de maravilha

CARINE ARENHARDT

O governo municipal de 
Maravilha está licitando a 
compra e instalação de um 
elevador para facilitar o aces-
so ao segundo piso da pre-
feitura. O equipamento vai 
garantir acessibilidade ao an-
dar superior para cadeiran-
tes e pessoas com mobilida-
de reduzida. O investimento 
previsto é de aproxima-
damente R$ 77.600 mil. 

A empresa vencedora da 
licitação deve ser definida na 
segunda-feira (19), quando 
serão abertos os envelopes 

com as propostas apresen-
tadas. O governo municipal 
ainda precisa garantir a cons-
trução do espaço onde será 
instalado o elevador. Con-
forme o secretário de Admi-
nistração, Cleiton Borgaro, o 
acesso ao elevador será pela 
parte interna da prefeitura. 

Em agosto de 2018 o 
governo municipal fina-
lizou o serviço de pintu-
ra e adequações de aces-
sibilidade na prefeitura, 
restando apenas a instala-
ção do elevador. O investi-
mento em 2018 foi de apro-
ximadamente R$ 40 mil. 

Elevador será instalado na parte interna da prefeitura

aCESSiBiLidadE
Prefeitura vai instalar 
elevador para acesso 
ao segundo piso

Arquivo/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN

No dia 31 de agosto o co-
ral alemão Immer Fröhlich, 
da Associação Cultural Ale-
mã de Maravilha (Acalmar), 
irá promover almoço no Sa-
lão Comunitário do Bair-
ro Cohab. As fichas podem 
ser adquiridas com os co-
ralistas, no valor de R$ 15. 

O cardápio será à base de 
galinhada no tacho. De acor-

do com o secretário, Altair 
Reinehr, o objetivo do even-
to é angariar fundos e parte 
do lucro será doado ao Hos-
pital São José de Maravilha. 

O coral alemão parti-
cipa de diversos encontros 
na região e realiza ensaios 
nas sextas-feiras à noite, na 
sede do Rotary Club. “No-
vos coralistas e amigos da 
cultura alemã também são 
bem-vindos”, destaca. 

EM agOSTO 
Coral alemão organiza 
galinhada no tacho 

Confraternização terá como cardápio galinhada no tacho

Arquivo/O Líder
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“Quando vires um homem bom, tenta 
imitá-lo; quando vires um homem mau, 
examina-te a ti mesmo” 

Confúcio
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

UM EM CADA qUAtRO DESEMPREGADOS PROCURA 
vAGA HÁ DOIS ANOS, DIZ IBGE 

É o que diz a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua 
Trimestral, divulgada na quinta-feira (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). A pesquisa considera os meses de abril, maio e junho deste ano. 
São 3,347 milhões de pessoas nesta condição. Segundo o IBGE, mais de 196 mil en-
traram para a estatística no período. Em 2015, 1,435 milhão de brasileiros procura-
vam emprego há pelo menos dois anos, indicador que mostra a tendência de cres-
cimento do número em função da dificuldade da inserção no mercado de trabalho 
a partir do início da crise econômica no final de 2014. O elevado tempo de procura 
de emprego é um dos fatores que influencia o crescimento do número de desalenta-
dos, ou seja, pessoas que desistiram de procurar uma vaga no mercado de trabalho. 
A pesquisa mostra que, no segundo trimestre, o país tinha 4,9 milhões de desalen-
tados, sendo que a maior parte deles está na Bahia (766 mil pessoas) e no Mara-
nhão (588 mil pessoas). Além do desalento, o grande tempo de procura por um em-
prego com carteira assinada impulsiona a informalidade, já que as pessoas optam 
por esta forma de trabalho enquanto não encontram uma oportunidade formal.

Fraudes financeiras geraram 
prejuízo de R$ 1,8 bi em 12 meses 

Segundo pesquisa divulgada na quinta-fei-
ra (15) pela Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNLD) e SPC Brasil (Serviço de Pro-
teção ao Crédito), o valor médio do dano é de R$ 
478 e 12,1 milhões de brasileiros sofreram algum 
tipo de golpe nos últimos 12 meses. As fraudes 
mais comuns foram perda de documentos pes-
soais (24%), roubo, assalto ou furto (21%), per-
da de cartão de débito ou crédito (18%) e for-
necimento acidental de dados pessoais para 
terceiros por telefone, e-mail, WhatsApp ou em 
sites (13%). Considerando o último caso, a maio-
ria disse ter fornecido acidentalmente dados pes-
soais ou cópias de documentos pessoais para 
terceiros, 40% cadastraram seus dados em sites 
falsos de promoção, 39% se inscreveram em su-
posta vaga de emprego, 22% realizaram compra 
em site falso sem perceber, 21% receberam con-
tato telefônico de uma pessoa se passando por 
funcionário da instituição financeira, 18% re-
ceberam notificação falsa para quitação de dé-
bito e 18% receberam falso e-mail de banco ou 
empresa pedindo atualização de dados cadas-
trais ou bancários. A maioria das fraudes aconte-
ceu com pessoas que moram no Sudeste (47%). 
A média de idade das vítimas é de 37 anos. 

Vendas de veículos subiram 9,1% 
em julho ante junho no país 

De acordo com a Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), 
entidade que congrega as montadoras, no mês 
passado foram emplacados 243,6 mil unidades, 
contra 223,2 mil unidades em junho. No compa-
rativo de julho com o mesmo mês do ano pas-
sado, de acordo com a entidade, as vendas cres-
ceram 12%. Com o resultado de julho, as vendas 
acumulam no ano uma alta de 12,1% em rela-
ção ao mesmo período do ano passado, com 
1,55 milhão de unidades colocadas nas ruas. 

Uso de biocombustível 
na Ásia pode elevar 
demanda anual por etanol

O ano 2020 sinaliza um avanço no 
mercado de etanol brasileiro. A indús-
tria nacional do setor se anima com a 
possibilidade de China, Índia e Filipi-
nas passarem a adotar o E10, a gaso-
lina com 10% de álcool. Outro poten-
cial grande consumidor, a Tailândia, 
pode passar a utilizar um combustí-
vel com 20% de álcool. O uso do eta-
nol como alternativa energética mais 
limpa aos combustíveis fósseis é uma 
tendência mundial. Somente nestes 
quatro países asiáticos, a implanta-
ção do E10 e do E20 provocaria uma 
demanda adicional imediata de 19,4 
bilhões de litros de etanol por ano. 
A última safra brasileira, encerra-
da em março, bateu recordes e atin-
giu 33,1 bilhões de litros. Produtores 
e agentes ligados ao mercado de eta-
nol tratam a possível demanda asiá-
tico com cautela, porque ainda não 
é certo que os países ampliem o per-
centual de uso do biocombustível.

Produção agroindustrial volta a perder força

Após disparar em maio, o Índice de Produção Agroindustrial Brasileira (PIMA-
gro), calculado pelo Centro de Estudos em Agronegócios da Fundação Getúlio Var-
gas (FGV Agro), encerrou junho em baixa de 5% ante o mesmo mês de 2018. Mes-
mo assim - e graças a maio, quando houve avanço de 13,5% na comparação com 
um ano antes, quando aconteceu a greve dos caminhoneiros -, o indicador fe-
chou o primeiro semestre com expansão de 0,3%. Apesar do leve crescimento, in-
formou o FGV Agro, o desempenho do setor foi mais acelerado que o da indústria 
em geral, que no mesmo período registrou baixa de 1,6%. Segundo o levantamen-
to, o resultado de junho foi determinado por retrações em todos os segmentos.

Suínos: maior volume estocado 
pressiona cotação da carne

Segundo pesquisadores do Cepea, a influên-
cia para a diminuição no preço da carne vem do 
acúmulo de estoques nas redes atacadistas e tam-
bém da desvalorização do suíno vivo. Enquanto 
em julho a carcaça especial suína era negociada a 
R$ 7,93/kg, em agosto (até o dia 14) a média está 
em R$ 6,82/kg, recuo de 14%. Ainda assim, vale 
ressaltar que o preço registrado na parcial deste 
mês supera em expressivos 25,9%, em termos re-
ais, o registrado no mesmo período do ano passa-
do (valores deflacionados pelo IPCA de julho/19).

Fotos: Divulgação



,  mARAvilhA 17 DE AgosTo DE 201910

agROnEgÓCiO União entre órgãos públicos e privados promoverá evento 
para agricultores em 2020

uso e conservação do solo será 
tema de capacitação 
DIANA HEINz

Da união entre empresas e 
entidades nasceu a ideia de pro-
mover em Maravilha um evento 
de capacitação. No dia 8 de agos-
to uma reunião resultou na for-
mação de um grupo de reação 
com empresas que atuam com 
o agronegócio. A finalidade dos 
participantes é partilhada: aten-
der ao agricultor. Para isso, serão 
realizados em 2020 quatro even-
tos com o tema “Uso e conserva-
ção do solo agrícola no agrone-
gócio – milho, soja e trigo”.

Conforme o grupo de rea-
ção, o cronograma irá incluir pa-
lestras com pesquisadores da 
Embrapa, Epagri e empresas que 
atuam na articulação dos fatores 
produtivos para a produção, cir-
culação de bens ou de serviços. 
Também haverá ações de cam-
po, na forma de encontros em 
propriedades rurais onde as em-
presas apresentarão suas tecno-
logias, experiências e ações de 
negócio. “Somos um círculo que 
reconhece os desafios relaciona-

Registro da reunião realizada pelo grupo no início deste mês

EnTIDADES 
EnVoLVIDAS 
- Epagri, secretaria 
de Agricultura de 
maravilha, Banco 
do Brasil, Bortoluzzi 
sementes, Cooperativa 
Auriverde, Cresol, 
Plantimar, sicoob, 
sintraf maravilha e 
Unoesc. 

dos com as variadas formas de 
atuação que se integra e que traz 
consigo um arco de oportuni-
dades e questões para um novo 
olhar à agricultura”, disseram os 
integrantes da organização. 

Durante cada etapa dos 
eventos, será trabalhada a pre-
venção dos principais indu-
tores da degradação dos solos 
agrícolas. O desafio visa capaci-
tar os participantes em sistemas 
de produção que possibilitem 
maior eficiência energética, so-

luções escaláveis e sustentabili-
dade financeira na atividade de 
agricultura. 

A segunda reunião do gru-
po será realizada em setembro e 
irá decidir sobre o calendário do 
evento, contribuições e outros 
pontos. “Não se trata somente de 
uma ideia, as ações antes separa-
das hoje fazem parte de um novo 
campo de atuação, as empresas 
reconhecem a necessidade de 
gerar impacto socioambiental e 
financeiro positivo de forma sus-

tentável no desenvolver do terri-
tório”, finalizam. 

Divulgação

Com o intuito de incremen-
tar o portfólio e expandir a ca-
pacidade do Sicoob em atender 
as mais diversas necessida-
des dos cooperados, foi lança-
da a máquina de cartões Sipa-
guinha. O modelo é ideal para 
pequenos e médios estabeleci-
mentos, que não possuem um 
número de transações mui-
to grande por período e que ne-
cessitam de uma máquina que 
não gere despesas com aluguel.

As vantagens da Sipagui-
nha são: não é cobrado alu-
guel, é sem taxa de adesão, a co-
nexão é via chip e wi-fi, sem 
custo de chip e pacote de da-
dos para o cooperado, contro-
le de vendas pelo APP Sipag, 
pagamento de todas as ven-
das em um dia útil (débito, cré-
dito à vista e parcelado), garan-
tia de três anos pelo fabricante 

e central de atendimento exclu-
sivo com funcionamento das 
8h às 20h, todos os dias da se-
mana. Além disso, o pagamen-
to da maquininha pode ser fei-
to em até 12 vezes sem juros.

O produto é uma solução 
que atende profissionais au-
tônomos ou liberais, micro-
empreendedores individuais 
e estabelecimentos com flu-
xo moderado de vendas. Para 
o presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, a Sipa-
guinha vem para resolver as 
necessidades de muitos coope-
rados com pequenos e médios 
negócios. “Este produto é re-
flexo de nossa missão em con-
tribuir para o desenvolvimen-
to econômico e financeiro dos 
associados, através do perma-
nente aprimoramento de nos-
sos produtos e serviços”, afirma.

nOVidadE

OPORTunidadE

Sicoob lança máquina 
de cartões Sipaguinha

núcleo de 
desenvolvimento da 
indústria promove curso 

modelo é considerado ideal para pequenos e médios estabelecimentos

Divulgação

PROJETOS
alunos do CE Monteiro Lobato realizam visitas

Alunos do Centro Educacio-
nal Monteiro Lobato visitaram 
o Corpo de Bombeiros e a Agro-
pecuária Maravilha nesta sema-
na, em parceria com o projeto 
Jovens Empreendedores Primei-
ros Passos (Jepp) e com o Sicre-
di no projeto “A União faz a vida”.

O objetivo da iniciativa é 
despertar o interesse das crian-
ças pelo trabalho em conjun-
to e pelo cooperativismo, além 
de conhecer como funciona 
uma empresa e fomentar o in-
teresse para os primeiros pas-
sos como empreendedores.

O 1º ano, do professor Jefer-
son Roque Zambiasi e da pro-
fessora Cristiane Aline Blotz, 
tem como tema os animais e sua 
contribuição para o ser huma-
no. As professoras Andréia Ba-
dia e Dayane Silveira Martins, do 
2º e 3º anos, têm como assunto 
as ervas, seus aromas e sabores. 

O 4º ano, ministrado pela 
professora Andréia Badia, irá de-
senvolver o tema jogos peda-

gógicos para divertir e pensar 
e o 5º ano, da professora Carla 
Demski, a educação financei-
ra. Como parte do projeto, os 
alunos também visitaram a Au-
riverde, Real Alimentos, Sicre-
di e Papelaria e Bazar Duende.

A partir das visitações serão 
desenvolvidos projetos acerca 
dos temas trabalhados com cada 
turma, que serão apresentados 
durante a 2ª Feira do Projeto Jo-
vens Empreendedores Primei-
ros Passos, no mês de novembro.

Fotos: Divulgação

Alunos conheceram o quartel do Corpo de Bombeiros

Um dos objetivos foi conhecer as empresas e fomentar o gosto pelo empreendedorismo

O Núcleo de Desenvol-
vimento da Indústria, liga-
do à Associação Empresarial 
de Maravilha, está com va-
gas abertas para o curso de 
Planejamento e Controle da 
Produção (PCP), nos dias 2, 
9, 16 e 23 de setembro. A ini-
ciativa será realizada no au-
ditório da Associação Em-
presarial de Maravilha, com 
o facilitador Michel Vivian.

O público-alvo são líde-
res, encarregados, supervi-
sores, empreendedores, es-

tudantes, gerentes, diretores 
industriais, responsáveis 
pelo planejamento, progra-
mação e controle de produ-
ção, engenharia industrial, 
estoques e demais áreas re-
lacionadas à indústria.

O investimento para as-
sociados é de R$ 200 e para 
não associados R$ 250, po-
dendo ser parcelado em duas 
vezes no boleto. Mais in-
formações podem ser obti-
das junto à Associação Em-
presarial de Maravilha.
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

A infertilidade é con-
siderada uma doença do 
sistema reprodutor que é 
constatada após um perío-
do de 12 meses de tentati-
vas de gravidez sem suces-
so, em que o casal manteve 
relações sexuais sem a uti-
lização de nenhum método 
contraceptivo. Atualmente, 
estima-se que a infertilida-
de atinja 10% a 20% dos ca-
sais em idade reprodutiva, 
independentemente de suas 
origens étnicas ou sociais.

Em 30% dos casais que 
não conseguem engravidar, 
o homem é o único respon-
sável pela causa da infer-
tilidade, sendo que cau-
sas femininas associadas 
às masculinas ocorrem em 
20% dos casos. Sendo assim, 
pode-se dizer que proble-
mas masculinos estão pre-
sentes em cerca de 50% dos 
casais inférteis. Pelo fato 
de os problemas masculi-
nos serem tão comuns, é es-
sencial a investigação ade-
quada do homem infértil.

O espermograma é o 
principal exame de ava-
liação, sendo na maio-
ria das vezes o primeiro a 
ser solicitado na investi-
gação do homem infértil. 
Cerca de 80% dos homens 

com dificuldade de engra-
vidar suas esposas apre-
sentam baixa concentra-
ção dos espermatozoides 
associada à diminuição 
da motilidade e/ou alte-
ração da sua morfologia.

O espermograma é um 
exame altamente variável, 
para um mesmo indivíduo, 
em dias de coleta diferentes, 
sendo assim é aconselhá-
vel a obtenção de duas aná-
lises de sêmen antes que 
se ofereça uma opinião so-
bre a condição do paciente. 
Um período de abstinência 
de 2 ou 3 dias deve ser res-
peitado. Alterações no pe-
ríodo de abstinência po-
dem invalidar comparações 
entre as análises. A cole-
ta do exame deve ser reali-
zada no laboratório ou clí-
nica de reprodução através 
de masturbação e coletado 
em um recipiente de vidro 
ou de plástico especial com 
uma abertura ampla, evi-
tando a perda de material.

A metodologia de aná-
lise e os percentis de dis-
tribuição são descritos 
pela Organização Mun-
dial da Saúde, em sua 
5a edição, revisão em 
2010, estando represen-
tados na tabela abaixo.

COMO inTERPRETaR O 
ESPERMOgRaMa?

Comprovação biológi-
ca de infertilidade mascu-
lina só é possível nos casos 
de ausência completa de 
espermatozoides ou na au-
sência completa de motili-
dade espermática. A inter-
pretação dos valores dos 
parâmetros seminais de-
finidos pela OMS deve ser 
realizada com muita aten-
ção e cuidado. Os valo-
res de referência não re-
presentam a concentração 
média de espermatozoi-
des na população em ge-
ral, ou valores mínimos 
necessários para gravi-
dez espontânea. Além dis-
so, pacientes com parâ-
metros seminais fora do 
intervalo de referência de 
normalidade podem con-
seguir engravidar suas par-
ceiras. Sendo assim, o es-
permograma não deve ser 
visto como um teste de 

fertilidade masculina.
Portanto deve-se ter 

cautela na utilização do 
espermograma para diag-
nóstico de infertilidade 
masculina. Homens apre-
sentando os parâmetros 
dentro da referência su-
gerida como normal, ain-
da assim, podem apre-
sentar dificuldade para 
engravidar suas parcei-
ras. Embora o espermogra-
ma tenha como objetivo 
auxiliar os médicos a esti-
mar a fertilidade relativa 
de um determinado indi-
víduo, os parâmetros se-
minais definitivamente 
não permitem a classifica-
ção definitiva dos pacien-
tes em férteis ou inférteis.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
Marcello Cocuzza, 
urologista – São Paulo, SP
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HaMCOM fOTOgRafiaS 

Sentimentos eternizados com 
criatividade e tecnologia

CAMILLA CONSTANTIN 

Olhar para uma fotografia é 
uma maneira de relembrar os 
sonhos, esperanças e demais 

sentimentos que marcaram a vida na-

quele instante. Por meio dela, temos a 
possibilidade de “voltar no tempo”, re-
ver detalhes que passaram desperce-
bidos e acompanhar as diversas fases 
da vida, principalmente os eventos es-
peciais que marcaram nossa trajetória. 

Na segunda-feira (19) é come-
morado o Dia Mundial da Fotogra-
fia e é impossível não lembrarmos os 
profissionais responsáveis por eterni-
zar estes momentos, com amor e sen-
sibilidade. A Hamcom Fotografias, 

pioneira no ramo, é especializada em 
casamentos, formaturas, 15 anos, en-
tre outros.

A empresa fica localizada na Rua 
Duque de Caxias, 1413, em São Mi-
guel do Oeste. “Buscamos em cada 

fotografia guardar uma fatia do tem-
po em que o coração está em conexão 
com suas emoções. Deixamos o amor 
passar por nossas lentes para eterni-
zar com infinitos sentimentos cada 
evento que realizamos”, destacam. 

CaSaMEnTOS fORMaTuRaS

15 anOS

nEWBORn

EnSaiOS

gESTanTE
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auTOESTiMa 

DIANA HEINz

Em 2015 Gabrie-
la Kreutz come-
çou no ramo da 

fotografia. Dois anos de-
pois, em 2017, ela co-
meçou sua própria em-
presa. A profissional 
atua em diversas áre-
as, como na cobertura 

de casamentos, festas de 
aniversário, debutantes 
e ensaios. Um dos tra-
balhos que mais é soli-
citada são os ensaios fe-
mininos. Segundo ela, o 
ramo é um dos que mais 
cresce no setor. “A foto-
grafia mostra para es-
sas mulheres o quanto 
elas são bonitas do jei-

to que são e isso é incrí-
vel. Cada uma com uma 
beleza diferente. Hoje a 
procura está grande, o 
que me deixa feliz, por-
que é uma coisa que eu 
gosto muito”, explica. 

A profissional des-
taca que além das foto-
grafias femininas pes-
soais, muitas empresas 

Fotos: Gabriela Kreutz Fotografias

REGISTRo FEmInIno
“Fotografar ensaios femininos é libertador 
por mostrar para todo mundo que a 
beleza está no se sentir bem. Eu sempre 
defendo que a mulher é linda do jeito 
que é, sem padrões, a maior beleza dela 
está no sorriso e na forma de ser. Por 
incrível que pareça a foto transparece 
muito isso. Quando registro os traços de 
uma mulher, ela começa muito tímida, 
insegura de si, e conforme vou mostrando 
os resultados, ela muda completamente, 
isso é libertador, tanto para o fotógrafo, 
quanto para a modelo. Para mim, o mais 
importante na mulher é ter autoestima, 
estar feliz, ver que existe uma mulher linda 
e forte dentro dela. E é isso que eu tento 
demonstrar em cada ensaio”, declara. 

procuram divulgar seus 
produtos através desses 
ensaios. A produção va-
loriza os produtos e é um 
bom investimento para 
trabalhos com publici-
dade nas redes sociais. 

A alta procura fez com 
que a empresa Gabrie-
la Kreutz Fotografias de-
senvolvesse pacotes com 

preços especiais, um des-
taque promocional a pro-
fissional que tem gran-
de experiência no ramo.
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TRÂnSiTO Uso de celular, falta de atenção, não parar em cruzamentos e condutores não habitados são 
os fatores que mais influenciam nas ocorrências 

Cresce o número de acidentes no 
primeiro semestre de 2019 em Maravilha 
CARINE ARENHARDT 

O Brasil está entre os 
cinco países do mundo com 
mais mortes por aciden-
tes envolvendo veículos e 
pedestres. As estatísticas 
apontam para um trânsi-
to violento, considerado in-
clusive um grave problema 
de saúde pública, devido 
aos gastos elevados no tra-
tamento das vítimas.

Em Maravilha, o núme-
ro de acidentes de trânsito 
cresceu no primeiro semes-
tre de 2019, em compara-
ção com o mesmo período 
de 2018. Conforme o capi-
tão-comandante da 3ª Com-
panhia de Polícia Militar de 
Maravilha, Altair Lisot, fo-
ram 275 ocorrências aten-
didas entre janeiro e junho 
deste ano. No primeiro se-
mestre de 2018, foram 264 
acidentes de trânsito no 
município. 

O número de pesso-
as que ficaram feridas tam-
bém aumentou. Em 2018, 
nos seis primeiros meses do 
ano, foram 72 acidentes com 
lesões corporais, número 
que subiu para 86 no mesmo 
período deste ano. Entre ja-
neiro e junho de 2019, hou-
ve registro de 189 acidentes 
apenas com danos materiais 

e 192 no mesmo período de 
2018. O total de acidentes no 
ano passado foi de 529. 

Os motoristas envolvi-
dos nos acidentes atendi-
dos pela Polícia Militar tem, 

em sua grande maioria, ida-
de entre 18 e 44 anos. Ain-
da dentro desta faixa etária, 
o maior número de ocor-
rências envolve condutores 
com 25 a 34 anos. 

faLHa HuMana 

A imprudência dos motoristas está diretamente 
ligada ao alto índice de acidentes. lisot cita o uso de 
celular, falta de atenção, não parar em cruzamentos e 
condutores não habitados como os fatores que mais 
influenciam nas ocorrências de trânsito.  
Esse comportamento imprudente dos motoristas 
também está no topo das principais autuações 
aplicadas pela Polícia militar. outra infrações comuns 
estão relacionadas à embriaguez ao volante, atrasos no 
pagamento de licenciamento ou falta da documentação 
de porte obrigatório, CNh vencida, não uso do cinto de 
segurança ou cadeirinhas para o transporte de crianças. 

infRaÇÕES dE TRÂnSiTO

Embora as infrações de trânsito sejam 
comuns, o número de multas diminuiu neste 
ano. Entre janeiro e junho, a Polícia militar de 
maravilha contabilizou 445 autos de infração 
de trânsito. No mesmo período de 2018, o 
número era de 891. 
Conforme lisot, a Polícia militar vem 
ampliando o número de atividades 
relacionadas à segurança pública, o que 
acabou diminuindo o volume de operações 
específicas para fiscalizações no trânsito com 
autuações. Ele também lamenta que mesmo 
tendo um alto número de multas aplicadas, 
os acidentes de trânsito não vêm diminuindo, 
o que demonstra ainda uma necessidade de 
conscientização por parte dos motoristas. 

CRESCE nÚMERO 
dE VEíCuLOS 

Com aumento significativo da frota de auto-
móveis, o trânsito fica cada dia mais intenso em 
Maravilha. Em julho deste ano, o município somou 
21.282 mil veículos emplacados. Somente nos sete 
primeiros meses de 2019 foram mais de 640 no-
vos veículos somados à frota. Considerando que a 
população de Maravilha, conforme estimativa do 
IBGE em 2018, é de 25.403 habitantes, o município 
tem em média um veículo para cada 1,2 morador. 

São 21.282 mil 
veículos emplacados 
em Maravilha, 
sendo 640 novos 
emplacamentos 
somente em 2019 

Fotos: Arquivo/O Líder

Capitão da Polícia militar, Altair lisot 

Frota de veículos aumentou no município 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1. Sua SiTuaÇãO EM CaSa
A forma como você 

vive a sua vida em casa 
não é da conta de nin-
guém, só da sua. Não im-
porta se você tem colegas 
de quarto, vive sozinho, 
solteiro ou com um par-
ceiro, ou se você ain-
da vive com seu ex.

2. SuaS PRiORidadES 
dE Vida

Sonho de abrir um res-
taurante? Quer se tornar 
um pastor na sua igreja? 
Tem o desejo de ven-
der todos os seus perten-
ces e viajar para o Peru? 
Vá em frente! E lem-
bre-se, você nunca pre-
cisa explicar suas prio-
ridades para ninguém, 
porque são suas priori-
dades, e não estão lá para 
impressionar as pessoas.

3. PRECiSaR dE uM 
TEMPO SOZinHO

Se você precisar de um 
tempo sozinho em sua 
vida, você não está sendo 
rude, introvertido ou hos-
til, apesar do que os ou-
tros possam pensar. Só 
precisa de tempo para fi-
car sozinho. Todos pre-
cisamos de tempo para 
encontrar o nosso cen-
tro e nos reorientarmos.

4. Sua aPaRÊnCia fíSiCa
Todos nós passamos 

por mudanças com nossos 
corpos. Perder peso, ga-
nhar peso, um novo pen-
teado, crescer uma bar-
ba ou fazer qualquer 
coisa diferente com sua 
aparência física não re-
quer uma explicação. 
Eles vão ter que lidar 
com o seu cabelo roxo.

5. SuaS PREfERÊnCiaS 
aLiMEnTaRES

Nem todo mundo é fã 
de pizzas e hambúrgue-
res. Algumas pessoas gos-
tam de sanduíches de 
banana e bacon ou prefe-
rem espaguete com man-
teiga em vez de molho 
de tomate. Todos nós te-
mos gostos diferentes 
quando se trata de comi-
da. Se alguém tentar jul-
gá-lo, não ligue para isso.

6. Sua Vida ROMÂnTiCa
Este é um acéfalo. É 

uma parte muito pessoal da 
sua vida e se a sua vida ro-
mântica existe ou não, não 
é da conta de ninguém. Ha-
verá sempre alguém que 
vai julgá-lo porque você 
está ou não está com al-
guém. Mas novamente, a 
opinião deles não importa. EXCELEnTE fiM dE SEMana a TOdOS!

Você não tem que dar explicações para tudo!

Por que sentimos a necessidade 
de sempre dar explicações?
ser um membro ativo da sociedade pode sufocar-nos 
com todos os tipos de pressão e estresse.
Determinadas situações fazem com que nos sintamos 
como se devêssemos responder a todos de determinada 
maneira ou agir de uma forma específica. E sim, 
algumas pessoas pensam que sabem o que é melhor 
para você e seu sustento.

A seguir, algumas explicações que você 
não deve a ninguém:

7. Sua CaRREiRa Ou 
ESCOLHaS PESSOaiS

Vá na direção que 
você quer ir e siga o ca-
minho de sua escolha. Se 
você é um artista talento-
so que deseja trabalhar no 
seu campo, siga seu co-
ração. Se ser advogado é 
o seu sonho, vá em fren-
te. Aqueles que realmen-
te se preocupam com você 
vão apoiar a sua decisão.

8. SuaS OPiniÕES 
RELigiOSaS Ou POLíTiCaS

Nestes dias, é fácil com-
prar uma briga, basta per-
guntar a alguém qual a sua 
afiliação política ou religiosa 
e logo começa a discussão. 
Naturalmente, se alguém 

quer ter uma discussão ma-
dura, sincera com você so-
bre o tópico, isso sempre 
será uma boa experiência, 
vá em frente. Trocar ideias 
e pontos de vista pode ex-
pandir a mente e é benéfi-
co para ambas as partes.

9. SER SOLTEiRO
Não obstante, se você 

está solteiro há uma se-
mana ou há um ano, você, 
provavelmente, está con-
fortável com a decisão nes-
te momento em sua vida. 
Se as pessoas estão pres-
sionando você para en-
contrar alguém, ou para se 
casar e se estabelecer, di-
ga-lhes para se importar 
apenas consigo mesmos. 

10. SuaS ESCOLHaS 
dEnTRO dE uM 
RELaCiOnaMEnTO

Sua ex-mulher pediu 
para que retornassem e 
você aceitou? Você perdoou 
aquele que o traiu? Você re-
cusaria uma proposta de ca-
samento? Bem, adivinhem? 
Todas estas decisões fo-
ram feitas por você e pelas 
suas próprias razões. Seguiu 
o seu coração e foi o que 
achou melhor e, novamen-
te, você não deve a ninguém 
uma explicação por isso.

A vida pode ser compli-
cada e as pessoas ao nos-
so redor podem tornar as 
coisas mais difíceis, ou po-
dem aliviar seus fardos, 
apoiando suas escolhas.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO
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DONSTOU
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EDNDOE
RELIQUIAS
VMEDULAT

MECAEDDI
JODZOOM

KARDECISTA

Suplemento
alimentar

útil a
veganos

O efeito da
aliteração
na poesia 
e na prosa

Sensação
que pode
levar à

depressão

Atleta que
subiu ao
pódio nas 
Olimpíadas

Entidade
que cuida
do meio

ambiente

"Tudo", em
"onipo-
tência"

Ofertas de 
agência de
empregos

Estado do
Boi de
Mamão
(sigla)

Esposa 
de Otelo
(Teat.)

Indica o
oeste na
rosa dos
ventos

O beduíno,
por seu
estilo 

de vida
(?) Diego

de La
Vega: o 

Zorro (HQ)

Cirurgia
opcional
ao parto
normal

Richard
Nixon:

presidiu 
os EUA

Marca co-
mum em
roupas
antigas

Edgar
Duvivier, 

saxofonis-
ta carioca

Stanislaw
(?),

escritor
polonês

Principal
pronome
relativo
(Gram.)

Ceda;
ofereça

Objetos de
valor em
função da
raridade

Ministério
que

organiza 
o ProUni

Fator de
confusão

para o
daltônico

Ponto, 
em inglês

(?) óssea,
tecido pro-
dutor de

hemácias
Seguidor
das ideias
de Chico
Xavier

Recurso
de máqui-
nas foto-
gráficas

Enviar;
remeter

Causado;
provocado

O do Bra-
sil é 55
Lao (?),
filósofo

Albert
Eckhout,

pintor
holandês

Não, em
inglês

Protela-
dos

O aço 
que não
enferruja

Verão

Up to (?): 
atualizado,
em inglês

André
Gide,

escritor
francês

Situação de Lamarca
em um período da
Ditadura Militar

Hélio Silva, jornalista

3/dot — lem — not. 4/date. 5/estio. 9/desdêmona.

ESPaÇO gOuRMET

17/8 Brechó ONG Ame Bicho – 8h às 17h 
– CEi Érica maldaner
- Café Colonial Oase – 16h – salão iEClB 
- Jantar comunitário – 20h – salão 
Comunitário linha Cabeceira do 
iraceminha

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

31/8 Jantar das Orquídeas – 20h30 - salão iEClB

MaRaViLHa

Há alguns dias vi que uma influenciadora di-
gital chamada Rayza Nicácio publicou no YouTube 
um vídeo defendendo que não devemos comprar 
bolsas de grife falsas. Posso dizer que ela comple-
mentou o que eu já penso há quase 20 anos, ou 
seja, desde que comecei a me interessar por moda 
e passei a pesquisar a história e produtos das maio-
res marcas de moda do mundo. 

A Rayza conta que impediu a própria mãe de 
comprar uma bolsa réplica da Louis Vuitton quan-
do era adolescente, pois já pensava que ao comprar 
uma bolsa falsa negamos a nossa própria realida-
de e, com isto, focamos na ausência, aquilo que não 
podemos ter. Ou seja, não evidenciamos a positivi-
dade de ser quem somos, apenas para mostrar aos 
outros uma imagem falsa de nós mesmos, já que 
compramos uma peça falsa. 

Todos nós gostaríamos de poder comprar um 
cinto da Gucci, uma bolsa da Chanel ou um relógio 
da Rolex. O preço alto se justifica geralmente por as 
peças serem feitas à mão, com materiais de primei-
ra qualidade e, é claro, pelo poder que a marca con-
quistou com o passar do tempo. Por outro lado, as ré-
plicas costumam ser feitas de materiais de péssima 
qualidade e na grande maioria das vezes utiliza mão 
de obra escrava. Tenho muita admiração pelas gran-
des marcas e a história delas, então acho que as ré-
plicas ou imitações baratas denigrem a empresa e o 
setor de moda como um todo, não apenas pela ques-
tão do material utilizado na fabricação, mas também 
por não valorizar a mão de obra e o processo criativo. 

Então, talvez você esteja pensando que não 
pode comprar mais nenhuma bolsa de matelassê, 
já que é a característica das bolsas da Chanel. En-
tretanto, dizer isso seria o mesmo que dizer que não 

nãO é LEgaL COMPRaR PEÇaS faLSaS dE 
MaRCa – PaRa VOCÊ E PaRa O MundO

se pode comprar um cardigã ou um tailleur. Deco-
tes, golas, modelagens e materiais não são exclusi-
vos, mas um logotipo de uma marca é. 

Existem muitas marcas nacionais e até mesmo 
catarinenses que investem em valorização de cola-
boradores, matéria-prima de qualidade e inovação 
estética e funcional. Particularmente, prefiro mil ve-
zes desfilar com orgulho daquilo que estou usando, 
desde que represente a minha realidade com posi-
tividade, até que um dia eu possa desfilar com a mi-
nha própria bolsa Chanel Boy pelas ruas de Paris (e 
não só enquanto estou sonhando). 

ingREdiEnTES
2 xícaras de açúcar
1 xícara de óleo - de preferência de 
milho ou canola
4 ovos 
2 xícaras de farinha de trigo
3 maçãs, sem casca, picadas
1 colher (sopa) de fermento para bolo
1 colher (café) de canela em pó
1 punhado de uvas passas
Açúcar e canela para untar

BOLO dE MaÇã 
COM CanELa

MOdO dE PREPaRO
Bata no liquidificador o açúcar, os ovos e o óleo. Despe-
je a mistura em uma tigela e acrescente a farinha, mistu-
re até a massa ficar uniforme. Adicione a canela, as uvas 
passas, o fermento e as maçãs picadas. Leve para assar 
em forno aquecido. Utilize forma de buraco no meio, un-
tada com açúcar e canela (ou, pode ser untada apenas 
com farinha). Asse em forno baixo, por aproximadamen-
te 1 hora e 30 minutos. O tempo de forno pode variar de-
pendendo do seu fogão. Ponto de faca limpa.
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Vitrine

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

o nascimento da Ana Clara 
trouxe mais luz ao papai, a 
mamãe e a irmã. Ela arranca 
suspiros de amor de toda 
família! Parabéns! o grupo Wh Comunicações parabeniza 

o colaborador Celso ledur, que estará 
completando mais um ano de vida 
nesta segunda (19). Felicidades! 

simoni, parabéns por mais um aniversário 
comemorado. Que Deus te ilumine sempre em sua 
jornada. Feliz aniversário!

Tauana, hoje é o grande dia. Por acreditar que este 
dia chegaria você se esforçou, buscou a cada dia 
seu sonho. Por seus próprios méritos venceu e hoje 
os aplausos são todos para você. Parabéns pela sua 
formação em odontologia. homenagem de todos os 
amigos e amigas!  

Jeferson, ao completar mais um 
ano de vida, que todos os teus 
sonhos e desejos sejam renovados. 
Feliz aniversário! 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARQUITETANdO

a fELiCidadE QuE TanTO PROCuRaMOS 

Hoje vou iniciar minha coluna com uma história:
Conta-se que, certo dia, um monge entrou em uma vila monta-

do em um boi. Sua figura atraiu a curiosidade dos que cruzavam as 
mesmas ruas em que ele transitava. Alguns se aproximaram e per-
guntaram para onde ele se dirigia, o que fazia naquela localidade. 
Sem se perturbar, respondia sempre: estou à procura de um boi.

As pessoas se entreolhavam e não entendiam. Estaria o monge, 
pela idade que apresentava, com algum problema mental? 

No dia seguinte, a cena se repetiu. Ele adentrou a aldeia, as per-
guntas se repetiram e a resposta foi a mesma: ele estava à procura 
de um boi. 

Ao se reprisar tudo, no terceiro dia, alguns passantes não aguen-
taram mais tamanha tolice e disseram: por que o senhor entra em 
nossa vila e diz que está procurando um boi? Não percebe que está 
montando exatamente o animal que diz procurar? 

Com serenidade, o monge, demonstrando sua sabedoria e seu 
senso psicológico, parou e fez a seguinte observação: interessante. 
Vocês repararam na minha incoerência. No entanto, estou apenas 
agindo da mesma forma que vocês o fazem. 

Procuram, todos os dias, a felicidade. Deixam suas casas, suas fa-
mílias, sua cidade natal procurando a felicidade em outras paragens.  

Não se dão conta de que a felicidade está em sua intimidade, 
está dentro de cada um, bastando ser descoberta. Tenho certeza que 
provoquei uma reflexão em cada um de vocês.  

E é isso mesmo quase sempre, agimos exatamente dessa forma. 
Almejamos a felicidade, a depositamos em coisas que ainda temos 
que conquistar: uma casa maior, um carro novo, a promoção e maior 
salário, uma viagem extraordinária, um grande amor... 

Nesse afã, nos esquecemos de viver. E de olhar nosso entorno, 
de aproveitar o que temos e que é tão precioso. Esquecemos de con-
viver com a família, de usufruir daquele tempo que estamos no lar. 
Deixamos de nos extasiar com o sorriso do bebê, suas primeiras pa-
lavras, os primeiros passos. Esquecemos de apreciar os dias de chu-
va e a bênção do sol. Não nos damos conta da felicidade que é po-
der andar com os próprios pés, correr, ou simplesmente caminhar, 
na claridade das manhãs, respirando a plenos pulmões o ar perfu-
mado que se oferece gratuito. 

Por isso, antes que as joias raras se vão, que nossos amores 
partam, que nossa saúde se deteriore, que quaisquer possibilida-
des físicas e intelectuais se enfraqueçam, descubramos a felici-
dade de que somos portadores. Não a coloquemos num futuro 
que não sabemos se alcançaremos. Vivamos o hoje, intensa-
mente, com o que temos, com o que somos, com quem nos 
encontremos. 

A chuva caiu? O sol apareceu? O jardim floriu? O cão nos re-
cebeu com alegria? Alguém nos abraçou? Descubramos a felici-
dade em cada bênção divina, em cada minuto das nossas vidas.

O QuE uM PROJETO aRQuiTETÔniCO dEVE COnTEMPLaR?
Na coluna de hoje quero fa-

lar um pouco sobre o trabalho do 
profissional de Arquitetura e Ur-
banismo. Algumas pessoas ainda 
não sabem da verdadeira impor-
tância do projeto arquitetônico. 
Vou apresentar alguns pontos que 
irão te fazer pensar sobre isso.

O que um bom projeto deve 
contemplar?

Vamos lá....
1 – Orientação solar e ventilação
2 – Dimensionamento correto
3 – Ergonomia e funcionalidade 
(disposição dos ambientes)
4 – Estética e beleza
5 – Economia
6 – Valorização do imóvel
Veja cada um desses 
tópicos a seguir:

 1 – ORiEnTaÇãO SOLaR E VEnTiLaÇãO 
Você já deve ter entrado em um ambiente muito abafado, isso ocor-

re devido à má orientação solar no projeto. Isso interfere diretamente no 
conforto térmico do ambiente. Um projeto bem feito deve contemplar 
um estudo de orientação solar para que os ambientes e aberturas sejam 
posicionadas de forma estratégica para melhor conforto dos usuários.

A ventilação irá ajudar nesse aspecto, já que em cada localidade o 
vento sopra em direções diferentes, dessa forma, como dito acima, as 
aberturas serão bem posicionadas, possibilitando um projeto mais are-
jado e com boa circulação do ar.

2 – diMEnSiOnaMEnTO CORRETO
Cada indivíduo possui necessidades distintas, o profissional 

de arquitetura tem a missão de entender e analisar cada uma 
delas. Isso implicará no dimensionamento correto dos ambien-
tes e do imóvel. Talvez você não consiga assimilar sua necessi-
dade com o tamanho que o ambiente deve ter. Isso pode ocasio-
nar desperdício ou a falta de espaço.

3 – ERgOnOMia E funCiOnaLidadE (diSPOSiÇãO dOS aMBiEnTES)
Um projeto arquitetônico é pensado para ser funcional e ter uma 

boa ergonomia, ou seja, a disposição dos ambientes tem a função de se 
completar e não causar barreiras no fluxo de locomoção. Por exemplo: 
Você tem um espaço gourmet em sua casa, mas em dias de festas, onde 
terá vários convidados, não quer que as pessoas tenham acesso em de-
terminados ambientes da casa. O profissional irá saber lidar com essa e 
outras situações.

5 – ECOnOMia
Todo mundo adora economizar, não é mesmo? Posso te dar a cer-

teza que ao contratar um profissional para elaboração do projeto, você 
terá uma boa economia em sua obra.

Primeiro que você terá um orçamento com a listagem de quantida-
de de materiais que será necessário para cada etapa, assim, você com-
prará somente o que irá usar em cada etapa.

Segundo: Com um bom projeto arquitetônico a chance de ter erros 
ou a necessidade de refazer o serviço são bem menores.

Terceiro: O profissional tem uma boa experiência sobre o cronogra-
ma do desenvolvimento de obras, fazendo com que a obra flua de for-
ma contínua, evitando atrasos.

6 – VaLORiZaÇãO dO iMÓVEL
Se o seu imóvel foi construído em cima de um bom projeto, ele con-

templará todos os quesitos mencionados acima, dessa forma, sua valo-
rização e argumentação no momento da venda será superior. 

4 - ESTéTiCa E BELEZa
Na maioria das vezes, o cliente 

pensa em um projeto arquitetônico vi-
sando principalmente sua estética e be-
leza, talvez por ser o mais perceptível, 
mas como vimos, esse é apenas um en-
tre vários pontos.

Esse quesito é muito importante, 
onde o profissional irá aplicar todo o 
seu conhecimento sobre os estilos ar-
quitetônicos. Você, cliente, fica respon-
sável por passar o seu gosto, e ele irá ela-
borar a fachada dos seus sonhos.
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iMPaSSE Obra não foi finalizada pela empresa responsável e uma nova licitação será lançada 

Município interrompe obra de reforma 
no Centro Educacional Monteiro Lobato 
CARINE ARENHARDT 

Com inconformidades 
na execução e prazos des-
cumpridos pela empresa res-
ponsável, a obra no Centro 
Educacional Monteiro Loba-
to de Maravilha foi interrom-
pida pelo governo munici-
pal. A empresa vencedora do 
processo de licitação iniciou 
o trabalho no dia 26 de mar-
ço e tinha o prazo de 30 dias 
para executar o serviço, po-
dendo solicitar prorrogação 
de mais 30 dias. 

Conforme informações 
repassadas pelo secretário de 
Administração, Cleiton Bor-
garo, a empresa começou a 
obra atendendo todas as dis-
posições do contrato, no en-

tanto passou a não cumprir 
prazos. O município chegou 

notificar a empresa, alertan-
do sobre inconformidade na 
metodologia de construção, 
correções necessárias e a não 
finalização da obra no prazo 
estabelecido. 

Com a inércia da empre-
sa, o governo municipal deci-
diu pela interrupção da obra. 
Os problemas com a exe-
cução chegaram a atrasar o 
início das aulas no segundo 
semestre e algumas adequa-
ções emergenciais precisa-
ram ser feitas para o retorno 
dos alunos. 

Na escola, dois espaços 
de banheiro, masculino e fe-
minino, estão inacabados, 
parte do forro está sem re-
forma, paredes permanecem 
sem rebocos, acabamento ou 
pintura e rampas para aces-
sibilidade não estão pron-
tas. A qualidade também fi-
cou comprometida em alguns 
pontos. Parte do piso novo 
apresenta riscos e rachaduras 

e uma estrutura semelhante a 
um pequeno muro interno já 
perdeu pedaços do reboco. 

PROCESSO 
adMiniSTRaTiVO 

O governo municipal já 
está elaborando um pare-
cer técnico que vai apontar 
as inconformidades e a me-
dição final da obra até então 
executada. Após a conclusão 
desse parecer, será deflagra-
do o respetivo processo ad-
ministrativo e a empresa po-
derá apresentar sua defesa. 

“Caso condenada, po-
derá sofrer sanções admi-
nistrativas, que vão desde 
a suspensão temporária de 
participar em licitações no 
município de Maravilha, até 
aplicação de multa contratu-
al, que poderá inclusive ser 
retida do valor que a empre-
sa ainda tem a receber, a ser 
apurado após a medição fi-
nal”, explica Borgaro. 

nOVa LiCiTaÇãO 
O município também 

está elaborando nova pla-
nilha orçamentária, a qual 
vai ser referência para uma 
nova licitação. Conforme 
Borgaro, o processo licitató-
rio será lançado assim que o 
novo projeto esteja conclu-
ído, com previsão para o fi-
nal deste mês ou início de 
setembro. A empresa ven-
cedora da licitação será res-
ponsável por terminar a obra 
de reforma na escola. 

inVESTiMEnTO 
O contrato firmado pelo 

município com a empre-

sa que iniciou a reforma no 
Centro Educacional Montei-
ro Lobato estipulava o valor 
de R$ 152.860,37 para exe-
cução da obra. Entre os ser-
viços previstos estava troca 
de telhado, adequações dos 
espaços conforme as nor-
mas de acessibilidade, pin-
tura, melhorias na estrutura, 
instalação de climatizadores 
e restruturação de espaços 
para novas salas.  

Um dos principais obje-
tivos é a abertura de novas 
vagas para a educação in-
fantil, com expectativa ini-
cial para receber 50 crianças 
de creche. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Paredes estão inacabadas 

Piso novo já apresenta rachaduras

Dois banheiros não foram finalizadosEntrada dos banheiros com rampa e paredes inacabadas
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EduCaÇãO

nOVidadE 

Maravilha sedia 2º encontro 
dos estudantes do EJa

Município adota novo modelo 
de abrigo de passageiros 

O evento foi realizado na 
noite de segunda-feira (12) no 
Centro de Educação de Jovens 
e Adultos (Ceja) de Maravilha. 
Este foi o 2º Encontro dos Estu-
dantes do Ensino de Jovens e 
Adultos (EJA). Participaram alu-
nos de Maravilha e das unida-
des descentralizadas de Pinhal-
zinho, Iraceminha, Modelo e 
Santa Terezinha do Progresso. 

Os estudantes participaram 
de um circuito de atividades or-
ganizados pelos funcionários, 
professores e colaboradores 

da comunidade. “Agradece-
mos carinhosamente a cada 
um que colaborou para que 
esse encontro fosse um suces-
so, em especial aos alunos que 
se envolveram em todas as ati-
vidades. Agradecemos tam-
bém a terapeuta Adelaide Hu-
bler e sua filha Samara pelas 
contribuições e a Suellen que 
colaborou nas atividades de Pi-
lates. Enfim a todos que não 
mediram esforços para deixar 
essa noite ainda mais agradá-
vel”, destaca a direção do Ceja.

Fotos: Divulgação

Atividade reuniu estudantes da região

A Escola de Educação Bási-
ca Santa Terezinha realizou o tra-
dicional jantar no sábado (10) 
em Maravilha. O evento foi pro-
movido no salão da comuni-
dade do Bairro União, reuniu 
aproximadamente 460 pesso-
as e teve a organização da Asso-
ciação de Pais e Professores e di-
reção da escola. A animação foi 
do grupo Dose Dupla. O even-
to superou as expectativas. 

De acordo com a direção da 
instituição, o valor arrecadado 
será usado para a manutenção da 
escola, aquisição de materiais de 
expediente, limpeza e higiene. salão da comunidade do Bairro União ficou lotado no sábado

SuCESSO
Escola Santa Terezinha realiza tradicional jantar 

Ederson Abi /O Líder

Um novo modelo de abri-
gos para passageiros foi elabo-
rado pela equipe do setor de 
Planejamento Urbano da pre-
feitura de Maravilha e será ado-
tado como padrão no municí-
pio. O protótipo foi instalado 
na quinta-feira (15) na Ave-
nida Araucária, próximo da 
Caixa Econômica Federal.

Conforme o secretário de 
Administração, Cleiton Borga-
ro, o novo modelo foi pensa-
do na acessibilidade, sustenta-
bilidade e segurança. “Durante 
a elaboração do projeto foi pen-
sado em dois fatores principais. 
O primeiro deles é a acessibili-
dade, pois o abrigo possui um 
espaço específico para cadei-

rantes. O segundo ponto foi a 
sustentabilidade: o novo mode-
lo possui energia solar, que ali-
menta as luminárias”, explica. 

Conforme o secretário, o 
novo modelo deverá custar em 
média até R$ 9,5 mil e, a partir 
das condições financeiras, serão 
substituídas as demais unidades. 
“Em breve pretendemos lançar 
um processo licitatório para ad-
quirir as primeiras unidades. As 
paradas de ônibus próximas das 
escolas terão preferência pelo 
novo modelo e, conforme o or-
çamento permitir, vamos subs-
tituir os demais abrigos de pas-
sageiros, deixando a cidade com 
um visual mais bonito e acessível 
para todos”, completa Borgaro. 

CaiXa Jean Paul Ortmeier diz que diferenças em saques e alto 
número de informações motivam atenção para saque do dinheiro

diante de tanta informação, gerente 
alerta para detalhes no saque do fgTS 
EDERSON ABI

A Caixa Econômica Fede-
ral recentemente liberou o ca-
lendário de saques de até R$ 500 
do Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). De acor-
do com o banco, para quem tiver 
conta poupança na Caixa, os sa-
ques começam a partir de 13 de 
setembro. Já para quem não tiver, 
a partir de 18 de outubro. 

Em entrevista ao Jornal O Lí-
der, Jean Paul Ortmeier, geren-
te da Caixa Econômica Fede-
ral em Maravilha, alertou que os 
saques estarão disponíveis até 
31 de março de 2020, sendo que 
o cliente pode optar para sacar 
logo ou aguardar. 

Ele lembra que os trabalha-
dores poderão sacar de todas as 
contas de FGTS que possuírem 
ativas ou inativas, do atual em-
prego ou de antigos onde teve 

Saque imediato: todos os 
trabalhadores poderão sacar 
neste ano e no início do 
próximo até R$ 500 de cada 
conta do FgTs, seja das 
contas ativas ou das inativas.
Saque aniversário: a partir de 
2020, o trabalhador vai poder 
sacar todo ano uma fatia do 

FgTs, se quiser. se fizer essa 
opção, não vai poder sacar 
todo o valor do fundo em 
caso de demissão sem justa 
causa, só a multa de 40%.
Para quem não tem 
conta poupança na Caixa, 
pode sacar no eletrônico, 
estabelecimentos 

carteira assinada. 
O gerente do banco alerta 

para o número alto de informa-
ções e detalhes e sugere atenção 

de quem vai sacar o FGTS, prin-
cipalmente sobre a diferença en-
tre saque imediato e saque ani-
versário.

conveniados, casas lotérica 
e na agência da Caixa. Para 
retirar o montante no banco, 
é necessário apresentação 
de documento de identidade 
original com foto e número 
do CPF. Poderá solicitar 
que o dinheiro seja, ainda, 
transferido para conta em 
outro banco.
Para quem possui conta 
na Caixa o depósito será 
feito automaticamente, 
de acordo com Jean 
Paul ortmeier. Assim, 33 
milhões de trabalhadores 
devem receber o crédito 
automático. Ele lembra 
que é importante informar 
o banco se não vai sacar, 
o que pode ser feito pela 
internet até 30 de abril de 
2020. No entanto, o crédito 
automático em conta 
poupança só vale para quem 
tiver conta aberta até 24 de 
julho de 2019.

Jean Paul ortmeier, gerente da Caixa Econômica Federal em maravilha

Ederson Abi/O Líder

Cleiton Ferrasso/O Líder



,  mARAvilhA 17 DE AgosTo DE 2019 21

DECRETO LEGISLATIVO Nº 196 de 12/08/2019.
Homologa 1º Termo Aditivo ao Termo de 

Concessão de Uso de Imóvel, celebrado entre 
o Município de Maravilha e a Empresa Gilvane 

André Dreyer - Me e dá Outras Providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores do 
Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei, 
em especial a alínea “d” do inciso “I” do artigo 46 do Regi-
mento Interno, faz saber a todos os habitantes deste Muni-
cípio que o plenário da Câmara aprovou e ELE promulga o 
seguinte Decreto Legislativo.

Art. 1º Fica por este Decreto Legislativo homologado 
em sua totalidade e sem restrições Primeiro Termo Aditi-
vo ao Termo de Concessão de Uso de bem imóvel, firmado 
entre o Município de Maravilha e a Empresa Gilvane An-
dré Dreyer - ME.

Art. 2º Fica alterada a cláusula primeira do Termo de 
Concessão de Uso, para alterar a descrição da área do imó-
vel cedido, LOTE (J), com área de 2.027,98m², onde passa a 
ter a área de 3.730,76m², conforme abaixo: 

A presente concessão de direito real de uso, far-se-á 
com relação ao lote de propriedade do Cedente, a seguir 
descrito: “LOTE (J), com área de 3.730,76m², situado à 
Rua Paulino Francisco de Oliveira”.

Art. 3º A incorporação da área ao lote (J) encontra gua-
rida na Resolução 006, de 24 de abril de 2019, do Conselho 
de Desenvolvimento Econômico de Maravilha – CODEM.

Art. 4º As despesas decorrentes da realização do pre-
sente Decreto correrão por conta do orçamento municipal 
em vigor.

Art. 5º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data 
de sua publicação.

Sala das Sessões aos 12 dias do mês de agosto de 2019.

 Jandir Primon  
Presidente

No dia 14 de setembro o Centro Educacional Infantil Cin-
derela vai promover um brechó. O objetivo do evento, confor-
me a presidente da Associação de Pais e Professores (APP), Le-
tícia Jung, é unir recursos para custear melhorias no ambiente 
escolar. O brechó será realizado entre 9h e 15h no CEI que fica lo-
calizado na Rua Monteiro Lobato, Bairro São José. A organiza-
ção pede doações de roupas, brinquedos e outros objetos. “Quem 
tiver qualquer item que não utiliza mais e que possa ser usado 
por outra pessoa pode doar para a escola. Tudo o que vier será 
bem-vindo e revertido em coisas para nossos alunos”, convida.

SETEMBRO
CEi promove brechó 
para custear melhorias 

CLEITON FERRASSO

O município de Maravilha 
orienta as pessoas sobre a febre 
amarela. Conforme o último 
boletim da Dive/SC, duas pes-
soas morreram devido à doen-
ça neste ano em Santa Catari-
na. O coordenador da sala de 
Situação de Maravilha, Fran-
cys Balestreri, disse que o mu-
nicípio está numa área de ris-
co para a incidência da doença. 
“Então é importante que as 
pessoas façam a vacina contra a 
doença. Quem não sabe se tem 
ou não, deve ir até o posto de 
Saúde do Bairro Floresta com a 
carteira de vacinação para veri-
ficar”, orienta.

O coordenador também 
orientou para que as pessoas 
do interior fiquem de olho 
no ambiente onde moram, 
se encontrar macacos mor-
tos. “O macaco não transmi-
te a doença, mas a morte dele 
é um indício. A febre amarela 
possui dois ciclos: um rural e 

SaÚdE Região Oeste é considerada área de risco de incidência da 
doença. Moradores devem verificar a regularidade da vacina no posto

Município de Maravilha orienta 
moradores sobre febre amarela

CiCLO
Conforme dados da Dive/sC, no período de janeiro até 2 de 
agosto de 2019, entre as semanas epidemiológicas (sE) 
01 a 31, foram notificados 48 casos humanos suspeitos 
de febre amarela no Estado. Desses, 45 foram descartados 
(18 pelo critério laboratorial e 27 pelo critério clínico-
epidemiológico), 2 confirmados, que evoluíram para óbito 
em decorrência da doença, e 1 permanece em investigação. 
Em santa Catarina, são 48 casos notificados pela Dive/sC, 
sendo que Cunha Porã está na lista com um caso.

OS SiNtOmaS iNiciaiS 
Da FeBre amarela 
iNcluem:

- início súbito de febre
calafrios
- dor de cabeça intensa
- dores nas costas
- dores no corpo em 
geral
- náuseas e vômitos
- fadiga e fraqueza

outro urbano. Ela sempre vai 
iniciar na área rural, com a 

morte desses animais”, desta-
ca Balestreri. 

Divulgação

CARINE ARENHARDT

O principal evento do ano, promovi-
do pela Apae Marisol de Maravilha, está mar-
cado para o sábado (24). Tradicional, o al-
moço beneficente terá como prato principal 
a macarronada com galeto, servido a par-
tir das 11h30 no Salão Paroquial. As fichas 
estão sendo comercializadas pelo valor de 
R$ 25 para adulto e R$ 12 para crianças. 

Conforme o presidente da Apae, Genuir 
Bassani, foram distribuídas 900 fichas para 
adulto e 100 para crianças, à venda com mem-

bros da diretoria, na secretaria da escola e tam-
bém na Kreuz Móveis e Eletro. Quem partici-
par do almoço precisa levar pratos e talheres. 

Os valores arrecadados serão utilizados 
para manutenção das atividades da Apae Ma-
risol. “Contamos com o apoio de toda comu-
nidade maravilhense e também de Tigrinhos 
e São Miguel da Boa Vista, municípios aten-
didos pela Apae Marisol. Este é o nosso prin-
cipal evento do ano. O almoço está dentro da 
programação do Agosto Laranja e também 
da Semana Nacional da Pessoa com Defici-
ência Intelectual e Múltipla”, destaca Bassani. 

BEnEfiCEnTE
Macarronada da apae Marisol será no sábado
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fLOR dO SERTãO Objetivo do programa é melhorar a qualidade de vida por meio de atividades físicas

academia da Saúde completa cinco anos 
Com ambiente decorado 

e café da manhã especial, a 
Academia da Saúde comemo-
rou cinco anos de atuação em 
Flor do Sertão. Na manhã de 
segunda-feira (12) a secretá-
ria de Saúde, Maristela Valer, 
e a enfermeira Silvia da Silva 
estiveram no local. “Hoje nos-
sa academia é modelo, sendo 
visitada por lideranças e auto-
ridades da região. O que nos 
deixa mais felizes é ver tantas 
pessoas usufruindo da estru-
tura disponível e obtendo re-
sultados positivos na saúde”, 
afirma Maristela. 

A vereadora Neida de Bar-
ba, que participa do progra-

ma junto com o esposo e ex
-prefeito, Euclides, conta que 
o tempo no local parece pas-

sar ainda mais rápido, já que 
a iniciativa é boa e dinâmica. 
A orientadora física Cristiane 

Carniel afirma que se sente fe-
liz em fazer parte desta histó-
ria e ajudar as pessoas em algo 

iniciativa é destaque na área da saúde

João Ramos tem 80 anos e é um dos frequentadores mais entusiasmados

Fotos: Divulgação

tão importante.
João Batista Silveira Ra-

mos, de 80 anos, é um dos co-
lonizadores do município e 
frequenta a academia duas 
vezes por semana. “Eu gos-

to muito, me faz bem, não só 
pela questão física, que é mui-
to importante nessa idade, 
mas também pelo psicológi-
co. Com esse grupo divertido, 
é maravilhoso!”, destaca.

O desfile para esco-
lha das soberanas será re-
alizado no dia 7 de setem-
bro, com início às 21h, no 
Centro Municipal de Even-
tos de Flor do Sertão. A so-
lenidade também irá con-
tar com baile organizado 
pela Associação Comer-
cial e Industrial do municí-
pio (Aciflor), com animação 
da Banda Cosmos Express.

As sete candidatas são: 
Ana Clara Soares Alves, An-
drieli Lösch, Andrieli Perei-
ra Provensi, Camila Eduarda 
Puntel Pires, Diana Mile-
na Zanella, Pâmela Danie-

SOBERanaS
desfile irá contar com sete candidatas em flor do Sertão 

la Lang e Tainara Romeiro.
O primeiro lote de in-

gressos está sendo comer-
cializado no valor de R$ 
20. Além disso, há opção 
de mesas com oito luga-
res para quem desejar pres-
tigiar o evento com mais 
conforto. Os ingressos po-
dem ser adquiridos com as 
candidatas, na recepção da 
prefeitura ou em comér-
cio associado da Aciflor. 

Uma das novidades des-
ta edição do concurso será 

a escolha da miss simpatia, 
que será feita por voto popu-
lar. Os organizadores expli-
cam que todos que forem ao 
baile irão receber uma cédu-
la para votar, o que servirá 
como critério de desempate. 

Outra iniciativa é que 
cada candidata irá elabo-
rar um projeto social, en-
tregar até uma semana an-
tes do desfile e falar sobre 
ele no grande dia. Além da 
habilidade de comunica-
ção e o projeto social, os ju-
rados irão avaliar a postura/
desenvoltura, beleza e sim-
patia de cada participante.

Candidatas participaram de ensaio 
fotográfico na terça-feira (13)

Naja Eventos

Com o objetivo de fortale-
cer as atividades do Centro de 
Referência em Assistência So-
cial (Cras), a administração de 
Bom Jesus do Oeste promoveu 
na quarta-feira (14) a entrega de 
tatame para o grupo de crian-
ças e adolescentes que partici-
pam do Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos.

As oficinas de judô ocor-
rem semanalmente, nas quar-
tas-feiras, com o instrutor Le-
onardo Soares, tendo como 
objetivo possibilitar o desenvol-
vimento de relações afetivas, res-
peito mútuo, responsabilidade 
e disciplina aos participantes. 

As agentes de saúde de 
Bom Jesus do Oeste rece-
beram tablets nesta sema-
na e contaram com capacita-
ção para aprender a utilizar 
a nova ferramenta de traba-
lho. O uso do equipamen-
to irá dinamizar o serviço du-

rante as visitas domiciliares, 
eliminando o preenchimen-
to de fichas de forma manu-
al e trazendo mais qualidade 
e agilidade no atendimento. 

Caso necessário, será pos-
sível comprovar a visita atra-
vés de foto. “A agente de saúde 

irá retornar para a sua uni-
dade e descarregar as infor-
mações diretamente no sis-
tema, sem a necessidade de 
digitar tudo novamente. É o 
fim do velho caderno de ano-
tações”, explica a secretá-
ria de Saúde, Roseni Bruxel.

BOM JESuS dO OESTE JudÔ
agentes de Saúde contam com 
novo equipamento

Cras de Bom Jesus do Oeste 
recebe tatame 

lideranças acompanharam a entrega

O prefeito, Ronaldo Luiz 
Senger, assistente social Rose-
li Simone Jandt, diretora de Cul-
tura, Diva Sandmann, e o diretor 
de Esportes, Ismael Hahn, acom-
panharam a entrega. “Além dos 
benefícios físicos, já está com-

provado que a atividade esti-
mula a capacidade de concen-
tração, o controle emocional, o 
autoconhecimento, o aprendi-
zado e, principalmente, o desen-
volvimento do espírito de com-
petitividade”, afirma o prefeito.

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura 

Entrega foi promovida na manhã de quarta-feira (14)

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura
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CARINE ARENHARDT

O evento é organizado pelo 
grupo de Casais Reencontris-
tas da Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil de Ma-
ravilha. Neste ano, o tradicional 
Jantar das Orquídeas está mar-
cado para o dia 31 de agosto. 
A programação será no Salão 
Evangélico, com início às 20h30. 
Conforme o casal presidente do 
grupo, Renir e Liane Manfrin, as 
fichas já estão sendo comerciali-
zadas pelo valor de R$ 80 o casal. 

Quem tiver interesse em ad-
quirir pode procurar os inte-
grantes do grupo de Casais Re-
encontristas, a secretaria da 
Comunidade Evangélica ou co-
mércios da cidade que sejam 

dos membros da igreja. Con-
forme Renir Manfrin, o gru-
po trabalha com casamento e 
relacionamentos, promoven-
do retiros, palestras, entre ou-
tras atividades voltadas aos ca-
sais e o objetivo do evento é a 
arrecadação de recurso para 
a continuidade das ações. 

Foram distribuídas aproxi-
madamente 500 fichas e a ex-
pectativa de público é muito 
boa. Manfrin convida a comu-
nidade para participar da pro-
gramação. O jantar terá um car-
dápio especial com churrasco 
de gado, pernil recheado, la-
sanha, arroz, batatinha, sala-
das diversas, pão, cuca e sobre-
mesa. Após o jantar terá música 
ao vivo com a Banda Stillus.

Cardápio diferenciado é servido no evento

fiCHaS À VEnda
Jantar das Orquídeas 
será no dia 31

Arquivo/O Líder

nOVidadE Mulheres com até três meses de gestação podem fazer o 
exame. Interessadas devem consultar as unidades básicas de saúde

Saúde de Maravilha passa a ofertar o 
“teste da mãezinha” para gestantes

A Secretaria de Saú-
de de Maravilha passou a 
oferecer um novo exame 
para as gestantes: o tes-
te da mãezinha. O objetivo 
é prevenir doenças como 
anemia.

Conforme a secretá-
ria de Saúde, Miriane Sar-
tori, é recomendado fa-
zer o exame até o terceiro 
mês de gestação. “Gestan-
tes com essa doença po-
dem apresentar uma gesta-
ção de risco e o diagnóstico 
e tratamento precoces po-
dem garantir mais seguran-
ça, tanto à gestante, quanto 
ao feto e ao recém-nascido”, 
explica a secretária. 

A gestante precisa fazer 
a coleta de sangue na uni-
dade básica de saúde a qual 
pertence e o material é en-
viado para análise labora-
torial. 

inVESTiMEnTOS 
na SaÚdE 

A Secretaria de Saú-
de de Maravilha divulgou 
o relatório de investimen-
tos do mês de julho em pro-
cedimentos, medicamen-
tos, exames, pagamento 
do plantão hospitalar, pa-
cientes atendidos no plan-
tão noturno e transportados 

para tratamento em cen-
tros de especialização. No 
total, foram investidos R$ 
411.291,70.

O maior valor, cerca de 
50%, foi repassado para o 
Hospital São José, que rece-
be mensalmente pelo plan-
tão hospitalar, chamadas de 
especialistas e demais pro-
cedimentos. Já em medica-

mentos da farmácia básica 
foram fornecidos remédios 
que somam R$ 77 mil em 
investimento. Exames labo-
ratoriais, citopatológicos, 
medicamentos autorizados 
e procedimentos via CIS 
Amerios somaram mais de 
R$ 105 mil em investimen-
tos. Mais de 432 pacientes 
foram atendidos no plan-
tão noturno no centro de 
saúde em frente à prefeitu-
ra e mais de 1.100 pacientes 
transportados para realiza-
ção de procedimentos em 
centros especializados.

De acordo com Miriane, 
não estão computadas no 
relatório as consultas mé-
dicas e odontológicas reali-
zadas em todas as unidades 
básicas de saúde com clíni-
cos gerais, pediatra, gineco-
logista e atendimentos do 
programa Melhor em Casa.

Arquivo/O Líder
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JOÃO carlOS BarrOSO
o ator João Carlos Barroso 
morreu no dia 12 de agosto, aos 

69 anos, vítima de câncer. Ele 
iniciou a carreira ainda na infância, 

após ser descoberto por produtores quando 
jogava futebol na rua. Entre seus personagens 
mais populares na televisão estão o Tavico, de 
Estúpido Cupido, e o Toninho Jiló, da novela 
Roque santeiro. Ele também integrou o elenco 
de Zorra Total e dos Trapalhões. 

JaNNa raSSKaZOva
A modelo e ex-coelhinha da 
Playboy Janna Rasskazova 

morreu no dia 12 de agosto, aos 
29 anos. segundo a imprensa local, 

ela estava com amigos em casa quando foi à 
cozinha, começou a engasgar e não resistiu. 

JOSÉ luiZ BrOWN
o ex-zagueiro José luiz Brown 
morreu no dia 12 de agosto, aos 

62 anos. o jogador foi autor do 
primeiro gol da Argentina na final 

da Copa do mundo de 1986 e ficou conhecido 
por ter permanecido em campo mesmo com 

o ombro direito machucado. Brown disputou 
os minutos derradeiros da partida com o braço 
preso à camisa, sem poder mexê-lo.

aDÃO treNtiN
Faleceu no dia 11 de agosto, no hospital 
Regional de Chapecó, aos 67 anos. seu corpo 
foi velado no centro comunitário de lageado 
Tigre e sepultado no cemitério da comunidade.

maria Dulce huBert
Faleceu no dia 11 de agosto, em sua residência, 
aos 83 anos. seu corpo foi velado no salão 
da igreja Católica de Paraíso e sepultado no 
cemitério municipal. 

elmO NieNOW
Faleceu no dia 10 de agosto, no hospital 
Regional de são miguel do oeste, aos 61 anos. 
seu corpo foi velado no salão Paroquial de 
Romelândia e sepultado no cemitério municipal.

ilÁriO PeriN
Faleceu no dia 12 de agosto, no hospital 
Regional de são miguel do oeste, aos 74 anos. 
seu corpo foi velado na Capela mortuária de Flor 
do sertão e sepultado no cemitério municipal.

obITuÁRIo

CiViSMO Alunos terão aproximadamente 30 minutos diários de atividades cívicas e orientações com um policial militar 

Polícia Militar implanta Programa Estudante 
Cidadão em Maravilha 
CARINE ARENHARDT 

Inédito em Maravilha, o Pro-
grama Estudante Cidadão come-
ça suas atividades na segunda-
feira (19) no município. Lançado 
nesta semana pela Polícia Militar, 
o programa tem os objetivos ali-
nhados à Rede de Segurança Es-
colar e vai começar o trabalho no 
Centro Educacional Monteiro Lo-
bato, com alunos do 1º ao 5º ano. 

As atividades com os alunos 
vão seguir no decorrer deste se-
gundo semestre, encerrando em 
novembro. O programa será co-
ordenado por um, ou mais, poli-
cial militar. Conforme o coman-
dante-capitão da Polícia Militar, 

Altair Lisot, as ações do progra-
ma vão começar ao meio-dia, no 
quartel, com uma breve avalia-
ção das atividades do dia anterior 

e uma programação para o dia. 

aTiVidadES COM OS aLunOS 
Após sair do quartel, o po-

licial militar fará patrulhamen-
to nas proximidades do colégio. 
Com a chegada dos alunos, o po-
licial faz a recepção com conver-

sas, orientações e organização dos 
estudantes para um momento cí-
vico com execução de um hino e 
hasteamento da bandeira. O mo-
mento também será de organiza-
ção para definir o chefe de turma 
do dia, incentivando as crianças a 
se envolver no programa. 
Conforme Lisot, serão aproxi-
madamente 30 minutos de con-
versa e atividades cívicas, e de-
pois o comando é repassado ao 
professor. “Esse processo todo 
é cívico de comportamento, de 
condutas educadas, respeitá-
veis, com hierarquia e discipli-
na, no sentido positivo. É o que 
a criança precisa para saber que 
tem limites, que ela tem amplas 

condições de se desenvolver, 
motivações, que devem ser for-
talecidas pelos professores e po-
liciais, para que ela seja um bom 
cidadão no futuro”. 

PREMiaÇãO 
No decorrer do programa a 

Polícia Militar vai premiar e reco-
nhecer os alunos que melhor atu-
arem e se comportarem, mos-
trando comprometimento com o 
programa. Os policiais, em con-
junto com os professores, vão 
avaliar se os estudantes fizeram 
a lição de casa, se não chegaram 
atrasados, e se durante as ativida-
des desenvolvidas se mostraram 
ativos e respeitosos. 

lançamento do programa no Centro Educacional monteiro lobato  

Divulgação

ESCOTiSMO

SOLidaRiEdadE

grupo Escoteiro Raízes realiza almoço 
e reúne 800 pessoas

Ong ame Bicho arrecada mais de R$ 700 

O Grupo Escoteiro Raízes 
promoveu no sábado (10), no 
Salão Paroquial, o tradicional al-
moço em Maravilha. O evento 
teve cardápio à base de macar-

rão, galeto, cuca, pão e saladas. 
De acordo com a organização, 
o almoço reuniu 800 pessoas.

Conforme os integran-
tes, participaram familia-

res de alunos e amigos. Os 
lucros serão investidos na con-
clusão da nova sede e tam-
bém em materiais para as ati-
vidades desenvolvidas.

local foi decorado com fogueiras e bandeiras do escotismo

Ederson Abi /O Líder

CAMILLA CONSTANTIN 

Com o pedágio solidário realizado no sába-
do (10) a ONG Ame Bicho de Maravilha arreca-
dou R$ 794. A iniciativa, pensada em razão do Dia 
dos Pais, consistiu na venda de rosas e cravos em 
dois pontos do município, por R$ 7 cada unidade. 

A ONG Ame Bicho agradece a todos que 
compraram as flores ou ajudaram com do-
ações. “Obrigado de coração a cada um que 
nos ajuda a continuar salvando todas as vi-
das que estão em nosso alcance”, destacam. 

Outra ação para angariar recursos será pro-
movida hoje (17), das 8h às 17h, na Creche Érica 
Maldaner. Na ocasião, calçados, roupas e acessó-
rios serão comercializados no valor de R$ 1 a R$ 5. 

objetivo é arrecadar fundos para pagar as dívidas e manter os 
animais em lares temporários

Divulgação
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CoTIDIAno

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
soldado Pm lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar Rodoviária

PRESOS Sete casas foram vistoriadas e drogas apreendidas pelos 30 
policiais que participaram da ação no município

Contra tráfico de drogas, polícia deflagra 
operação e prende três pessoas 

Uma grande operação 
contra o tráfico de drogas foi 
realizada na manhã de quarta-
feira (14) em Maravilha. A ope-
ração contou com vários poli-
ciais civis e militares e o Canil 
do 11º Batalhão da Polícia Mi-
litar. A ação foi deflagrada no 
Bairro Bela Vista.

Foram cumpridos sete 
mandados de busca e apreen-
são e dois mandados de prisão. 
Foram presos três jovens, de 21 
e 22 anos. Dois deles em de-
corrência de ordem judicial de 
prisão e um por tráfico de dro-
gas e associação para o tráfico.

Durante as buscas foram 
apreendidas porções de maco-
nha, crack, bem como outros 

Fotos: Polícia Civil

elementos caracterizadores do 
tráfico de drogas, além de uma 
arma de fogo modificada.

De acordo com o delegado 
Joel Specht, a investigação so-

bre o grupo criminoso, respon-
sável pelo tráfico de drogas no 
Bairro Bela Vista, iniciou apro-
ximadamente há quatro me-
ses, período que foi identifica-

da intensa comercialização de 
drogas no local.

A constante troca de in-
formações entre a Polícia Ci-
vil e Polícia Militar resultou na 
prisão dos principais envolvi-
dos. Porém as investigações 
prosseguem.

De acordo com o delega-
do, a droga vendida em Mara-
vilha vem de Chapecó e os tra-
ficantes utilizam menores de 
idade para a entrega dentro da 
cidade. 

Também participaram da 
operação policiais civis de Cunha 
Porã, da DIC de São Miguel do 
Oeste, além das equipes do 
Canil da Polícia Civil, totali-
zando 30 policiais.

Dois jovens devem permanecer presos durante processo

Aproximadamente 30 policiais participaram da operação no município Uma arma de fogo modificada foi apreendida durante as vistorias

iMPORTÂnCia daS BOaS COndiÇÕES dE uM VEíCuLO!

Algumas tragédias ocorridas na condução de veículo au-
tomotor certamente poderiam ter sido evitadas se os condu-
tores e proprietários tivessem a preocupação de assegurar-
se de que seu veículo está em perfeitas condições.

Amigo leitor! Antes de colocar seu veículo em circulação, 
atente-se em verificar a existência e as boas condições de fun-
cionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como as 
condições mecânicas de seu veículo. A inspeção periódica, prin-
cipalmente do sistema de freios, é uma rotina muito importan-
te e que poderá fazer toda a diferença em casos de emergência.

Registra-se que muitos veículos trafegam pelas vias urbanas 
e rurais em mau estado de conservação, comprometendo a se-
gurança viária e aumentado os riscos de acidentes de trânsito. 

Nas operações de trânsito um dos principais problemas fla-
grados são os pneus desgastados, estando abaixo do indicador 
de desgaste presente na banda de rodagem de todos os pneus 
(conhecido como TWI) ou até mesmo lisos. Em dia de chuva, vá-
rios são os acidentes de trânsito em que os pneus lisos e desgas-
tados abaixo do limite legal são fatores preponderantes para o 
acontecimento do infortúnio, em razão do aumento da proba-
bilidade de aquaplanagem. Além disso, muitos ainda deixam de 
observar a condição adversa de tempo e impingem velocidades 
não compatíveis com a situação e para o local onde trafegam.

Além disso, situação corriqueira é de estar o para-brisa dian-
teiro do veículo trincado, oferecendo dificuldade na visibilidade 
na condução. Muito embora não estar elencado dentro dos equi-
pamentos obrigatórios da resolução nº 14 do Conselho Nacional 
de Trânsito, não há dúvidas de que ele é um importante com-
ponente do veículo, já que dificulta que objetos eventualmente 
lançados atinjam os ocupantes, ou que estes sejam ejetados para 
fora do veículo em caso de acidentes. 

Outras ocorrências percebidas são partes do veículo des-
prendendo-se do veículo, principalmente a lataria e o para-cho-
que. Não obstante, a chance de esses dispositivos acarretarem 
um problema no trânsito é enorme, já que podem desprender e 
atingir outros usuários da via, ou até mesmo atrapalhar o funcio-
namento do veículo, vindo a raspar nos pneus, bem como outras 
infinidades de possibilidades.

Desse modo, caso for flagrada a condução do veículo em 
mau estado de conservação, o proprietário estará desrespeitan-
do o artigo 230, inciso XVIII do CTB, infração de natureza grave, 
cuja penalidade é de multa no valor de R$ 195,23, com medida 
administrativa de retenção do veículo para regularização.

Portanto, fica a dica: “antes de colocar seu veículo em via 
pública para trafegar, assegure-se de que o mesmo esteja em 
boas condições de conservação, possuindo condições de se-
gurança própria e para os demais usuários da via”.

Tenham todos uma boa semana!

A Operação Ágata apre-
endeu na manhã de quin-
ta-feira (15), durante fis-
calização, vários produtos 
contrabandeados do Para-
guai, principalmente ele-

trônicos. A ação foi nas pro-
ximidades de Romelândia, 
quando a Polícia Militar fla-
grou um veículo. Segun-
do a operação, ao se deparar 
com um posto de bloqueio 

do Exército, o motoris-
ta fez o retorno e fugiu, mas 
foi abordado logo depois. 

No carro foram encon-
trados produtos eletrônicos 
sem nota fiscal oriundos do 

Paraguai com valor aproxi-
mado de R$ 50 mil. O veícu-
lo tinha como destino a ci-
dade de Santa Rosa/RS e 
estava com três pessoas: o 
condutor e duas mulheres.

fiSCaLiZaÇãO

Operação ágata apreende R$ 50 mil em 
produtos contrabandeados do Paraguai

operação Ágata foi deflagrada na quinta-feira e fiscaliza a região de fronteira

Fotos: Divulgação
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Sub-13 de Maravilha protagoniza goleada em Mondaí   

Município conquista 3º lugar no Campeonato 
Brasileiro de Tae-kwon-do

O sábado (10) foi de dispu-
tas emocionantes pelas quar-
tas de final da Taça Móveis Léo 
de Futsal, em Mondaí. Mara-
vilha participou dos jogos com 

duas equipes de futsal femini-
no e o destaque acabou ficando 
com o sub-13 feminino, que go-
leou as adversárias de Palmitos. 
A partida finalizou com o pla-

car de 13 a 0 para Maravilha. 
Já a equipe do sub-15 de Ma-

ravilha perdeu pelo placar de 3 a 
2. A vitória foi da equipe adver-
sária, de Águas Frias. Com os re-

sultados, as meninas do sub-13 
garantiram vaga na semifinal e a 
equipe sub-15 foi eliminada. As 
equipes são coordenadas pelo 
professor Rodrigo Jacobsen. 

Fotos: Divulgação

Equipe do sub-13 garantiu vaga na semifinal meninas do sub-15 estão fora da competição

REgiOnaL Equipe adulta de Maravilha teve três compromissos na última semana 

futsal disputa partidas da Copa 
d’lamb e Jasc 

A equipe de futsal da Secre-
taria de Esportes, Juventude e La-
zer/Acema de Maravilha jogou 
em casa na quarta-feira (14), pela 
Copa D’lamb Adulto. O jogo foi 
contra São Miguel do Oeste. Ma-
ravilha acabou perdendo a parti-
da por 2 a 1. 

A equipe de Maravilha tam-
bém jogou no último dia 9 em 
Caibi, na primeira rodada do re-
turno da Copa D’lamb Adulto. O 
jogo foi contra a equipe da casa e 
a partida bem disputada finalizou 
com empate de 3 a 3. Maravilha 
esteve por duas vezes vencendo 
a partida, mas o empate acabou 
acontecendo após muita pressão 
dos adversários. Os gols da equi-

Equipe de futsal de maravilha

Divulgação

pe de Maravilha foram marcados 
por Tonine (2) e Léo (1). 

JaSC
A equipe maravilhense tam-

bém jogou na noite de sexta-feira 
(16) contra a Adaf Saudades em 
São Miguel do Oeste, pela fase 
microrregional dos Jogos Abertos 
de Santa Catarina (Jasc). O resul-

tado da partida será divulgado na 
próxima edição do Jornal O Líder. 
Quem perdeu se despede da fase 
final da competição, já o vence-
dor joga hoje (17), às 16h.

TRíPLiCE COROa 
Conquistar os três principais títulos de Maravilha 

é um desafio para poucos. A chamada Tríplice Coroa é 

uma honra para poucos. O Canarinho de Linha Primave-

ra Alta poderá colocar o seu nome nesta galeria com os 

títulos do Campeonato de Veteranos, Aspirantes e cate-

goria Principal em 2019. É um desafio para provar a orga-

nização, é algo que fica marcado para sempre na história. 

O feito é tão complicado que merece os elogios da colu-

na. É uma espécie de “missão impossível”. Parabéns para 

a comunidade de Primavera Alta. Espetacular!

adVERSáRiOS 
Canarinho de Linha Primavera Alta vai enfrentar a 

equipe do Madalozzo na final do Campeonato de Vetera-

nos. Nas categorias aspirante e principal Primavera Alta 

aguarda a definição dos adversários. As finais estão pre-

vistas para os dias 24 e 31, no Estádio Doutor José Leal 

Filho.

POSiTiVO 
Presidente Lorivan Weber acertou positivamente em 

trazer Marcelinho Guerreiro! Clube Recreativo Maravilha 

terá um grupo encorpado com o retorno do volante. Com 

a chegada de Diogo, Edson Negão, Jair Müller, Marciel e 

principalmente Marcelinho o CRM está “miorando”.

ORganiZadaS
As torcidas organizadas de Maravilha continuam su-

permobilizadas. Colorados têm encontro marcado para o 

dia 24 deste mês. Inter vai estar na cidade com ex-atletas 

como Índio, Fabiano, entre outros. O evento será no Ma-

ravilhas Park Hotel a partir das 19h. Gremistas organizam 

o 3º Jantar dos Campeões no dia 6 de setembro no Salão 

Paroquial Católico. Presença confirmada de Danrlei, ex-

goleiro do Imortal. A Fla-Maravilha promete trazer o ex

-atleta Zinho, no mês de outubro. E os corintianos? Bom, 

esses, dizem que não são organizados.

CHaPE X aVaí
Uma vergonha! Momento terrível vivem nossos re-

presentantes na Série A. Torcedores tristes e revoltados 

com razão com diretoria e com seus times. Uma pena, 

mas caminhamos a passos largos para a Série B. Para a 

Chapecoense será o caos na vida do clube. E o Avaí, ain-

da não venceu no Brasileirão. Não há nada tão ruim que 

não possa piorar! Neste domingo, às 19h, na Arena Con-

dá, aposto um cafezinho que o Avaí vencerá a primeira.

Maravilha esteve no Rio de Janei-
ro após muito trabalho e treinamen-
tos. Dois atletas, de 10 e 11 anos, parti-
ciparam nesta semana do Campeonato 
Brasileiro de Tae-kwon-do. Treinados 
pelo professor Edinho Júnior da Rosa, 
os atletas foram classificados no Cam-
peonato Catarinense e representaram 
o município na categoria em nível na-
cional. As lutas dos maravilhenses fo-
ram na quinta-feira (15). Pedro Henrique 
Trombini, de 10 anos, lutou com gar-
ra e categoria, mas o título não foi pos-
sível. Já Vitor Zanatta, de 11 anos, con-

quistou o terceiro lugar da categoria. 
Segundo o professor, estar no Rio de 

Janeiro é uma conquista do município de 
Maravilha, que possibilita o treinamento 
aos atletas e toda a estrutura, como giná-
sio, tatame e material esportivo. O muni-
cípio sempre participa dos jogos na re-
gião e em nível de Santa Catarina, com 
despesas bancadas pelo poder públi-
co. O professor afirma que a prefeitura 
sempre auxiliou os atletas nas competi-
ções. Em alguns casos, eles podem ad-
quirir material particular, já que alguns 
itens não são oferecidos pela prefeitura. Professor Edinho da Rosa e os atletas na competição no Rio de Janeiro

Divulgação
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As categorias de base da 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravilha 
jogaram em casa e garanti-
ram bons resultados em mais 

uma rodada da Taça São Car-
los. Os jogos foram na ma-
nhã de sábado (10), no Está-
dio Doutor José Leal Filho. 

As equipes maravilhen-

ses jogaram contra o Polo da 
Fronteira, formado por atle-
tas dos municípios de Mo-
delo, Serra Alta e Sul Bra-
sil. Foram três vitórias e 

um empate para Maravi-
lha. O sub-10 venceu pelo 
placar de 4 a 0, o sub-12 ga-
rantiu vitória por 6 a 0, o 
sub-6 ganhou por 1 a 0 e o 

sub-14 empatou em 1 gol. 
A próxima rodada da 

Taça São Carlos com a par-
ticipação de Maravilha será 
em setembro, em Palmitos, 

contra as equipes da casa. 
Hoje (17) as equipes do 

sub-10 e sub-12 de Mara-
vilha jogam contra Anchie-
ta pela Copa Fronteira.

fuTEBOL Hoje (17) tem mais duas disputas de semifinal definindo a segunda vaga no principal e aspirante 

Taça Líder farma define primeiros finalistas em Maravilha
O Canarinho da Linha 

Primavera Alta está na final 
nas duas categorias da Taça 
Líder Farma de Maravilha. A 
disputa nas duas categorias 
foi contra o Esportivo Bela 
Vista, no Estádio Doutor José 

Leal Filho. Na partida de ida 
pela categoria aspirante hou-
ve empate em 2 gols e na volta 
na tarde de sábado (10) o Ca-
narinho venceu pelo placar 
de 1 a 0, eliminando o Espor-
tivo na semifinal.

Na categoria principal o 
Canarinho, no primeiro con-
fronto, ganhou por 4 x 1 e na 
tarde de sábado (10) empatou 
pelo placar de 2 x 2. Com o re-
sultado, o Canarinho passou 
para a final.

O adversário do Canari-
nho na categoria aspirante 
sai do confronto entre União 
do Bairro Floresta x Canari-
nho de Linha Água Parada. 
Na partida de ida o Canarinho 
de Linha Água Parada ganhou 

pelo placar de 2 x 1.
Na categoria principal o 

Canarinho espera o União do 
Bairro Floresta ou Vasco da 
Gama. Na partida de ida me-
lhor para a equipe do União, 
que ganhou pelo placar de 3 

x 1. A última rodada de semi-
final é hoje (17), no Estádio 
Doutor José Leal Filho.

As finais estão previstas 
para os dias 24 e 31, tam-
bém no Estádio Doutor José 
Leal Filho. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Canarinho da linha Primavera Alta na categoria principal Finalista no aspirante, Canarinho da linha Primavera Alta

CaTEgORiaS dE BaSE 

QuaRTaS dE finaL

futebol garante três vitórias e um empate na Taça São Carlos

Metropolitano será o adversário de 
Maravilha no Estadual

O congresso técnico do 
Campeonato Catarinense de 
Futebol não Profissional de-
finiu os primeiros confron-
tos da fase estadual da com-
petição. A reunião, realizada 
na última semana em Balne-
ário Camboriú, teve a par-
ticipação de representantes 
dos oito clubes que garanti-
ram vaga na fase estadual. 

O Clube Recreativo Ma-
ravilha (CRM) vai disputar as 
partidas e ida e de volta das 
quartas de final com o Me-
tropolitano de Nova Vene-
za. A primeira rodada ocor-
re no dia 7 de setembro e a 
partida da volta no dia 21 do 
mesmo mês. Os times cam-
peões de cada região fazem 
a partida da volta em casa.

nOVa COnTRaTaÇãO dO CRM 
A equipe de Maravilha 

confirmou nesta semana mais 

um reforço para o Estadual. O 
novo contratado é Marcelinho 
Guerreiro. O nome já é conhe-
cido e foi elogiado pelos torce-
dores do CRM. Já na semana 
passada a comissão técnica do 
CRM havia confirmado os no-
mes de Edson Negão, Jair Mul-
ler, Diogo Rossetto e Marciel da 
Fontoura como parte da equi-

pe para a disputa da fase es-
tadual. O objetivo é se prepa-
rar com uma equipe reforçada 
para enfrentar os adversários. 

METROPOLiTanO 
aPRESEnTa EQuiPE 

O Grêmio Esportivo Metro-
politano apresentou seu elen-
co aos torcedores no último dia 

9, em Nova Veneza. Além dos 
remanescentes do primeiro se-
mestre, o time buscou novos 
reforços. Foram anunciados os 
goleiros Kevin e Júlio César, o 
zagueiro Léo Bortolin, os meias 
Wagner, Everton Boff, Mazinho 
e Roger Gaúcho. Como opções 
de ataque, foram anunciados 
também Lucas Crispim e Lima.

infográfico mostra todos os confrontos das quartas de final
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COnfROnTOS
Campeonato de futsal 
e vôlei interséries 
mobiliza estudantes 

As turmas 301 e 302 da 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Sale-
te promove, hoje (17), o Cam-
peonato Interséries de Vôlei 
e Futsal em Maravilha. O 
evento será realizado a par-
tir das 8h no ginásio do Par-
que de Exposições Carlos Al-
berto Begrow (Tomatão) e 
vai reunir cerca de 40 equi-

pes. Haverá medalhas para 
primeiro e segundo lugares.

De acordo com a organi-
zação, o campeonato vai mo-
bilizar alunos das escolas de 
Maravilha e de outros muni-
cípios da região. Os jogos se-
rão realizados ao longo de 
todo o dia e toda a comuni-
dade está convidada. Haverá 
venda de lanches e bebidas. 

Campeonato é organizado pelos alunos do 3º ano do ensino médio

Divulgação
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ESPORTE 

agROnEgÓCiO

Polícia Militar 
implanta programa 
Estudante Cidadão 

Taça Líder farma define 
os primeiros finalistas 

uso e conservação 
do solo será tema 
de capacitação 

Página 24

Página 27

Página 10

Programa foi apresentado nesta semana e 
atividades começam na segunda-feira (19) na 
Escola monteiro lobato

hoje (17) tem mais duas disputas da semifinal, 
definindo a segunda vaga para as categorias 
aspirante e principal 

Evento será promovido por meio de uma parceria entre 
órgãos públicos e privados, com foco nos agricultores sete casas foram vistoriadas e drogas apreendidas pelos 30 policiais que participaram da 

ação em maravilha 

PRESOS
Contra tráfico de drogas, polícia 
deflagra operação e prende três pessoas 
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