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Inaugurações encerram 
programação de aniversário 

Apae Marisol divulga 
programação do Agosto Laranja 

CDL e Associação Empresarial 
realizam assembleia 

Maravilha encerrou nesta semana a programação 
festiva com inauguração de laboratório de 
informática e ginásio de esportes 

O mês é dedicado às ações de conscientização e 
marca ainda a Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla 

Encontro foi na terça-feira (30) na sede da 
entidade e contou com a participação dos 
associados 

Na semana que antecede o dia deles, 
apresentamos um caderno com dicas 
de presentes e uma reflexão sobre o 
importante papel dos pais na vida dos filhos 

61 anOs PREVEnÇÃO PREsTaÇÃO DE COnTas 

Dnit confirma instalação de novas 
lombadas eletrônicas na região

Como presentear

seu herói? Páginas 18 a 23

COnTROLE DE  
VELOCiDaDE  

Radares estão desligados há 
sete meses no Estado

Página 26
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maRaViLHa A campanha é realizada em outros países e tem como 
objetivo auxiliar no diagnóstico da doença

Rotary Club realiza hoje 300 
testes de Hepatite C 
CARINE ARENHARDT 

A Campanha Hepatite Zero, 
promovida pelo Rotary Club, vai 
ter uma ação especial em Maravi-
lha hoje (3). A programação será 
durante a manhã, entre as 8h e 12h 
nos supermercados Real Alimen-
tos, Amaury Supermercados, Super 
Auriverde e Iguatemi Alimentos. 

Conforme a presidente, Simo-
ne Raber, o clube tem 300 kits dis-
ponibilizados pelo Rotary Inter-
nacional para realização de testes 
rápidos para diagnóstico da Hepa-

tite C. Ela destaca que a campanha 
é realizada em outros países e tem 
como objetivo auxiliar no diagnós-
tico da doença. 

Conforme Simone, esta campa-
nha será realizada em parceria com 
a Secretaria da Saúde de Maravilha 
e conta também com o apoio da 
Associação Brasileira dos Portado-
res de Hepatite. Esta mesma cam-
panha já foi realizada em 2016 no 
município, quando foram feitos 
800 testes de Hepatite C, quando 
apenas um caso deu diagnóstico 
positivo para a doença. 

Divulgação

Cai a fiCHa

As reflexões decorrentes do passar do tempo acarretam um fe-
nômeno curioso, que começa a acontecer com maior frequência: 
“cai a ficha”, e você passa a realmente entender, de uma forma mais 
ampla, algo que você (teoricamente) já sabia.

É a história do navegador que partiu em busca de um novo 
continente. Navegou por muito tempo, e quando já estava sem 
esperanças de encontrar um novo mundo… terra à vista! Só que 
quando atracou, percebeu que não era uma descoberta – era a costa 
oposta do seu próprio país.

Por um lado a decepção – por outro, a alegria de estar em casa. 
Ele partiu e buscou por tanto tempo, mas nada encontrou. Mas gra-
ças à longa procura, na volta ele está preparado para ver o que no 
passado não via.

O tempo e a reflexão não mudam a paisagem. Mas mudam os 
olhos – e a ficha cai. Teoricamente, pelo menos.

*
Durante um jogo de futebol vi uma propaganda do Benegrip. 

Descobri que existe um comprimido para o dia e outro para a noite.
Quem já se automedicou sabe que, dos antigripais, o Benegrip é 

um dos mais carinhos. E por isso, por ser o mais caro e mais famoso, 
ele é o mais eficiente. Ou você acha que é a fórmula?

O remédio mais caro é um bom investimento. Comprar o mais 
conhecido, que está com anúncio na Globo. A marca famosa será 
responsável por boa parte da cura.

O exemplo clássico é o teste cego de refrigerantes. Quando vê 
a marca, a maioria toma um gole e diz que a Coca é melhor. Quan-
do bebe sem saber qual marca é, as opiniões se dividem, e a Pep-
si às vezes ganha.

Mas no mundo real não existe teste cego. Para ter melhores re-
sultados, você precisa enganar a si mesmo pagando um pouquinho 
mais caro.

*
Pagando mais caro, temos melhores resultados. É um fenôme-

no psicológico estudado à exaustão. E se você for um observador 
honesto, vai perceber em si mesmo os momentos em que o preço 
ou a marca moldaram a experiência e potencializaram (ou inflacio-
naram) o resultado.

Isso nos leva diretamente ao efeito placebo. Uma bolinha de 
açúcar que você engoliu pensando ser remédio. E você acreditou 
(acreditar é a parte importante) e a dor passou. Deveríamos criar e 
usar mais placebos.

E isso tem me levado, ultimamente, ao primeiro recurso com o 
qual fui doutrinado para enfrentar o mundo: a fé. Acreditar sem ter 
certeza (fé) me parece ser a nossa melhor alternativa. Acreditar no tra-
balho. Acreditar que vale a pena ser uma pessoa boa. Sem saber se vai 
funcionar, se essa é a nossa real missão, sem questionar se existe uma 
missão. A fé é tudo que temos. A outra opção é a renúncia.

A fé é uma bolinha de açúcar.
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LIÇÕES DE VIDA
O pior acordo é melhor que qualquer demanda judicial...por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

EquiPE TRabaLHa na COnsTRuÇÃO DO 
PassEiO PúbLiCO na aVEniDa maRaViLHa

As obras para construção do passeio público na Avenida Maravilha seguem 
em ritmo acelerado. Conforme a equipe, após o trabalho de limpeza e prepa-
ro da base, teve início  a colocação de pavers, para pedestres, assim como a 
faixa destinada aos ciclistas. Com certeza será um cartão-postal da cidade! 

Celso Ledur/WH Comunicações

ARTICULAÇÕES POLÍTICAS 

Uma comitiva de parlamentares do Partido Progres-
sista (PP) esteve reunida em Maravilha na noite de quar-
ta-feira (31), no auditório da CDL e Associação Empresa-
rial. O grupo é formado pelo senador Esperidião Amim 
(PP), deputada federal Ângela Amim (PP) e deputado esta-
dual Altair Silva (PP), além do presidente estadual do par-
tido, Sílvio Dreveck. Eles aproveitaram o recesso parlamen-
tar para visitar as regiões e ouvir os pleitos da comunidade. 

 
Em Maravilha, o presidente do partido, Jairo Miguel 

da Silva, entregou vários pedidos de interesse social. En-
tre eles o de asfaltamento na Rua Presidente Juscelino, em 
frente à Apae Marisol; um aparelho de ressonância mag-
nética para o Hospital São José de Maravilha; melho-
rias no Clube Recreativo Maravilha (CRM); além do for-
talecimento do projeto do prolongamento da BR-158, 
que liga Maravilha a Bom Jesus do Oeste. Sinais de apro-
ximação das eleições municipais do próximo ano...

Cleiton Ferrasso/O Líder

18 mil vagas para 
médicos pelo Brasil 

Novo programa 
do governo federal 
pagará salário de 
até R$ 21 mil no pri-
meiro ano de atuação, com contrata-
ção via CLT, e ampliará em 7 mil va-
gas a oferta de médicos em áreas mais 
carentes. Para ampliar a oferta de ser-
viços médicos em locais de difícil pro-
vimento ou de alta vulnerabilidade, 
além de formar médicos especialis-
tas em Medicina de Família e Comu-
nidade, o governo federal lançou, na 
quinta-feira (1º), o Programa Médicos 
pelo Brasil. A estratégia ampliará em 
cerca de 7 mil vagas a oferta de médi-
cos em municípios onde há os maio-
res vazios assistenciais na compara-
ção com o programa Mais Médicos, 
sendo que as regiões Norte e Nor-
deste juntas têm 55% do total dessas 
vagas. Ao todo, serão 18 mil vagas 
previstas, sendo cerca de 13 mil em 
municípios de difícil provimento.

EMBAIXADA NOS 
ESTADOS UNIDOS

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, elo-
giou a escolha de Eduardo 
Bolsonaro para a embaixa-
da do Brasil em terras norte
-americanas em uma entre-
vista na terça-feira (30). Ao 
ser questionado por uma re-
pórter da GloboNews so-
bre a indicação, o america-
no afirmou que não sabia da 
possibilidade, mas que está 
feliz com a possível designa-
ção. O homem mais pode-
roso do mundo elogia a in-
dicação, e uns pelegos são 
contra. Daí a razão pela qual 
o Brasil estava estagnado.

EUA E BRASIL ALIADOS

Os Estados Unidos designaram 
oficialmente na quarta-feira (31) o 
Brasil como um aliado prioritário extra
-OTAN, cumprindo uma promessa fei-
ta em março, durante encontro entre 
os presidentes dos dois países, Donald 
Trump e Jair Bolsonaro, em Washing-
ton. Isso aproxima militarmente os pa-
íses e facilita ao Brasil comprar armas 
e equipamentos de defesa dos EUA.

VERgOnHa

As passagens aéreas para viagens inter-
nacionais de cônjuges de ministros do STF 
eram emitidas para a primeira classe, se-
gundo relatório obtido em processo que 
corre em sigilo no TCU. O Supremo adqui-
riu bilhetes para voos internacionais para 
cônjuges dos magistrados, pelo menos, en-
tre os anos 2009 e 2012. “A despeito da pre-
visão no regimento interno daquela Corte”, 
diz o relatório, essas passagens para cônju-
ges “não encontram amparo em leis e nor-
mativos que regem a matéria atinente à re-
presentação protocolar ou cerimonial no 
exterior”, diz trecho do processo pelos mi-
nistros do Tribunal de Contas. Os bilhetes, 
para a primeira classe, foram comprados na 
empresa Eurexpress Travel Viagens e Turis-
mo Ltda. e custaram ao STF R$ 629.919,23.

O poste defende Manu

Fernando Haddad defendeu Manue-
la D’Ávila, sua candidata a vice nas elei-
ções de 2018, apontada por Walter Del-
gatti Neto como a intermediária entre o 
hacker e Glenn Greenwald. No Twitter, o 
poste de Lula escreveu que Manuela “tem 
sido vítima dos golpes mais baixos desde 
a campanha”. “Não se curvou. Tenho mui-
to orgulho de ter enfrentado as práticas 
eleitorais mais repugnantes lado a lado 
com ela”, afirmou o petista. Haddad ter-
mina o post dizendo: “Seguiremos firmes 
até derrotar o fascismo” (O Antagonista).

vOlta DOS RaDaRES

Santa Catarina tem 202 pontos mapea-
dos pelo Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes (Dnit) em rodo-
vias federais que podem ser contemplados 
com a instalação de radares, conforme 
acordo validado pela Justiça Federal com o 
governo federal na terça-feira (30). Segun-
do o Dnit, os locais escolhidos são fruto de 
um estudo feito em 2016. Santa Catarina 
seria o Estado que mais receberia radares. 
Minas Gerais, o segundo mais contempla-
do, tem 121 pontos mapeados para insta-
lação. Na BR-282 teremos nada menos que 
80 radares. Radar é um mal necessário?

Arquivo/O Líder
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

EmPRÉsTimOs COnsignaDOs E O TELEmaRKETing
Dias atrás, o cidadão passou a dispor de um canal para blo-

quear as (chatas) ligações de telemarketing, oriundas de opera-
doras de telefonia. Ainda não deu para auferir se realmente o 
serviço está dando seus resultados, mas podemos imaginar que 
sim. De toda a sorte, as operadoras de telefonia não estão sozi-
nhas em se tratando de importunar o cidadão. Tem importan-
te ajuda das empresas que oferecem consignados, dinheiro fá-
cil, para aqueles que precisam – ou pensam que precisam. Estas 
empresas têm um sistema invejável de acesso aos aposentados. 
Disparam ligações e ligações, oferecendo dinheiro fácil, e mui-
tas vezes literalmente induzindo o cidadão, aposentado no caso, 
a fazer um consignado. Depois de feito o empréstimo, vêm as in-
contáveis parcelas, e geralmente o arrependimento. Anos a fio, 
pagando por um empréstimo, e recebendo menos no contra-
cheque. Deixando de adquirir uma carne, uma fruta, e até mes-
mo um remédio, por conta da renda comprometida.

COmPROmETimEnTO DOs aPOsEnTaDOs
E um dos grandes vilões do endividamento de aposenta-

dos é exatamente o consignado. Isso inclusive foi obra de es-
tudo, e de matéria no Jornal Nacional da rede Globo. O per-
centual aumentou muito nos últimos anos. Há certo controle 
para que o comprometimento não passe dos 30% percentuais 
na renda do aposentado. Mas esses 30% serão significativos. 
E geralmente, custosos de pagar. 

COmO as EmPREsas TÊm Os DaDOs DOs aPOsEnTaDOs?
Esta pergunta chega a ser misteriosa. Como conseguem? 

Há duas respostas. Ou tem acesso ao banco de dados do INSS, 
por um sistema vulnerável, ou tem alguém lá dentro que re-
passa os mesmos dados. Ambos são fraudulentos. Mas o que 
causa espanto é que muitos nem receberam o primeiro salá-
rio de aposentado, e já estão sendo bombardeados por estas 
empresas, oferecendo crédito. Ou seja, não podemos tapar o 
sol com a peneira. É lógico que o acesso aos dados é fraudu-
lento. De qualquer forma como seja feito. Ou alguém infor-
ma, ou o banco de dados é frágil e permite acessos externos. 

ViOLÊnCia finanCEiRa
E por fim, sabemos também que vários destes consignados 

são feitos por familiares. Típico caso de violência financeira. 
Os empréstimos atendem necessidades de filhos, netos, sobri-
nhos e outros parasitas. Para muitos casos, a justiça já tomou 
providências. Mas infelizmente tem outros tantos que conti-
nuam agindo desta forma. Violência financeira, como disse. 
Seria muito prudente que os vagabundos de plantão pensas-
sem em trabalhar. E que fizessem seus próprios consignados. 

TERCEiRa iDaDE
uniti começa nova turma em maravilha 
CARINE ARENHARDT 

A Universidade da Tercei-
ra Idade (Uniti) do campus da 
Unoesc de Maravilha deu iní-
cio às aulas do segundo semes-
tre na tarde desta quarta-feira 
(31). Os 46 alunos da 5ª turma, 
que iniciaram o curso no iní-
cio do ano, retornaram das férias 
de julho para o segundo semes-
tre. A Unoesc recebeu também 
os novos alunos da 6ª turma. 

Conforme a professora Izol-
di Klein Pinheiro, a nova turma 
deve ter aproximadamente 50 
alunos, dos municípios de Ma-
ravilha, Flor do Sertão e Caibi. 
Os alunos foram recebidos com 
uma breve cerimônia de aber-
tura, com a presença da coorde-
nadora Administrativa do cam-
pus, Dilva Bertoldi Benvenutti, 
prefeita de Maravilha, Rosi-
mar Maldaner, e representan-
tes das administrações munici-

pais de Flor do Sertão e Caibi. 
A Uniti tem encontros se-

manais realizados nas tar-
des de quartas-feiras. Os alu-
nos da terceira idade têm 200 
horas de curso, com discipli-
nas da área de saúde, direi-
to, psicologia, meio ambiente, 
qualidade de vida, entre ou-
tros assuntos que fazem par-
te do dia a dia da terceira idade. 

Novos alunos são de Maravilha, Flor do Sertão e Caibi

autoridades prestigiaram a cerimônia de abertura 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

sábaDO
EEb santa Terezinha 
promove jantar 

Associação de Pais e Professores (APP) e a diretoria da Es-
cola de Educação Básica Santa Terezinha promovem no sá-
bado (10) tradicional jantar. Nesta edição o cardápio será à 
base de macarrão, mandioca, galeto, carne suína, cucas e sa-
ladas. O ingresso custa R$ 30 e para crianças de 7 a 10 anos 
a ficha custa R$ 15. O evento será realizado no Salão Comu-
nitário Santa Terezinha do Bairro União, a partir das 20h. 
Conforme a diretora da escola, Ilse Gheno, o lucro arrecada-
do no jantar será destinado à manutenção da escola e com-
pra de materiais didáticos. São esperadas mais de 500 pessoas. 

TRaDiCiOnaL
grupo Escoteiro Raízes irá promover almoço
CAMILLA CONSTANTIN

No sábado (10) o Grupo 
Escoteiro Raízes irá realizar 
tradicional almoço em Ma-
ravilha, com cardápio à base 

de macarrão, galeto, cuca, 
pão e saladas. As fichas es-
tão disponíveis com os mem-
bros do movimento escoteiro, 
por R$ 22 para adultos e R$ 12 
para crianças de 7 a 11 anos.

O presidente, Girlei Pola-
zzo, destaca que o principal 
objetivo do evento é arrecadar 
fundos para custear as despe-
sas com manutenção da sede 
e atividades desenvolvidas 

ao longo do ano, em especial 
os acampamentos. O almo-
ço será promovido no Salão 
Paroquial Católico, a partir 
das 11h45, sendo necessá-
rio levar pratos e talheres.

EnTREVisTa Daniela Reinehr participou da programação de 
aniversário do município no sábado 

Vice-governadora visita sede do 
grupo WH Comunicações
EDERSON ABI

A vice-governadora, Da-
niela Reinehr, visitou a sede 
do Grupo WH Comunicações 
(Rádio Líder, Jornal O Líder e 
site wh3.com.br) na manhã 
de sábado (27) em Maravilha. 
Ao vivo na Rádio Líder, ela fa-
lou sobre o roteiro na região e 
a participação na programa-
ção de aniversário de 61 anos 
do município. A vice-gover-
nadora também falou sobre 
o trabalho que está desenvol-
vendo em Santa Catarina.  

gabinETE
A vice-governadora im-

plantou, recentemente, um 

gabinete em Chapecó. O ob-
jetivo, de acordo com ela, é 
atender as demandas da re-
gião Oeste catarinense. Uma 
pessoa recebe as lideranças 
em Chapecó e encaminha as 

demandas dos municípios, li-
gando direto a Florianópolis. 
Segundo ela, a iniciativa visa 
agilizar os encaminhamentos 
e estar mais próximo da co-
munidade.

DEmanDas
Daniela Reinehr afir-

mou que as demandas são 
grandes em todas as re-
giões do Estado de San-
ta Catarina. Entre as pau-
tas, consórcio de asfalto 
e melhorias nas rodovias. 
“Especialmente aqui para 
a nossa região produtora”, 
afirmou. 

Ela também comentou 
sobre a expectativa criada 
logo após a eleição, por ser 
de Maravilha e ter residên-
cia em Chapecó. Para ela, 
as demandas estão sen-
do atendidas e a expectati-
va sendo cumprida por ela 
junto à comunidade. 

vice-governadora concedeu entrevista que foi transmitida ao vivo pelo Facebook 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Defesa dos animais 

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou em sua rede so-
cial que vai criar a Secretaria dos Animais neste mês de agosto. A pro-
posta animou os internautas. A medida é necessária para os inúmeros 
casos de cachorros e gatos abandonados em diversas cidades. Um pro-
blema atual que necessita de atenção do setor público. Com a preocupa-
ção dessa lacuna, há de se esperar uma melhora nesse sentido. Será uma 
força a mais aos defensores dos animais, principalmente das ONGs.

Maravilha terá hoje a campanha da saúde, um evento pro-
movido pelo LEO Clube Maravilha, em parceria com o Ro-
tary Club e a Secretaria de Saúde do município. Serão diver-
sas atividades gratuitas para a população, como avaliações, 
dicas e conversas com profissionais da área da saúde. Para-
benizamos as entidades pelo esforço em conscientizar e me-
lhorar a vida da comunidade maravilhense através do traba-
lho voluntário. São pessoas assim que mudam o mundo. 

CAMPANHA DA

ESGOTAMENTO DE RECURSOS 

O planeta Terra atingiu nesta semana o ponto máximo de uso de recursos 
naturais que poderiam ser renovados sem ônus ao meio ambiente. Em 2019 
a humanidade atingiu a data-limite mais cedo do que em toda a série histó-
rica, medida desde 1970. Conforme a Global Footprint Network, organiza-
ção internacional de meio ambiente, para conseguir dar conta do consumo 
elevado de água, carne e da extração de petróleo, por exemplo, seria neces-
sário ter mais do que um planeta Terra e meio. O motivo para tal resultado é 
o atual padrão de consumo, que exige uma quantidade maior de recursos do 
que a natureza consegue oferecer. Já passou da hora de rever nossos hábitos.

SHOW NOTA 10. CORDIALIDADE NOTA 2

Prevenir é sempre o melhor remédio. O ditado é antigo e 
faz todo o sentido. O mês de agosto chama a atenção para a im-
portância de prevenir deficiências, e acredite, 70% delas podem 
ser prevenidas. São ações consideradas simples, com uma ges-
tação planejada e acompanhada por um médico, uma gestan-
te consciente sobre alimentação correta, sem bebidas alcoóli-
cas e longe de produtos tóxicos. Os cuidados continuam após 
o nascimento do bebê e o parto normal também é uma indica-
ção importante. Nossa sociedade demorou muito para enten-
der a importância da inclusão e ainda tem muito para apren-
der, mas antes da luta pelos direitos da pessoa com deficiência, 
também é fundamental tentar prevenir novos diagnósticos. 

O show com Os Paralamas do Sucesso foi 
nota 10 e agradou a todos. Não há o que con-
testar: ótima escolha de show e excelente ban-
da. Mas muitas coisas que acontecem nos basti-
dores o público não acompanha. Uma delas foi 
o trágico tratamento que a equipe de produção 
deu para os profissionais locais que estavam tra-
balhando. Os fotógrafos foram impedidos de su-

bir no palco para fotos mais elaboradas, duran-
te o show. A produção não permitiu permanecer 
em alguns locais estratégicos para registrar fo-
tos que mostravam o grande público. Infeliz-
mente, o tratamento para os profissionais lo-
cais, por parte da banda, foi nota dois. Ninguém 
estava querendo prejudicar a banda, pois to-
dos somos profissionais! Convenhamos, né!?

CONTROLE DE VELOCIDADE 

O Dnit confirmou nesta semana que a região Oeste tam-
bém será contemplada com os novos radares para fiscalização 
de velocidade nas rodovias federais. Uma ótima notícia. Infe-
lizmente nosso trânsito é violento e o excesso de velocidade é 
uma das principais causas de acidentes. E não, os radares não 
são máquinas de fabricar multas, as autuações são consequên-
cia das atitudes dos motoristas.  As lombadas eletrônicas não 
são instaladas em pontos aleatórios, há um trabalho e estudo 
técnico que determina onde há necessidade desses equipa-
mentos. Enquanto o respeito pela vida não for capaz de educar 
nossos motoristas, ainda precisaremos de multa. 

Carine Arenhardt/O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Considerada a 39ª maior 
economia de Santa Catarina, 
Maravilha homenageou no do-
mingo (28) os empresários e 
produtores rurais que se desta-
caram em 2018. Foram 17 ho-
menagens para empresas e três 
para os agricultores que tiveram 
as maiores movimentações eco-
nômicas no último ano. 

O evento fez parte da pro-
gramação festiva do aniversá-
rio de 61 anos de Maravilha. O 
ato foi antes do show de Os Pa-
ralamas do Sucesso no Espaço 
Criança Sorriso, com a presen-
ça dos homenageados. De acor-
do com o vice-prefeito, Sandro 
Donati, é justo que o município 
faça o reconhecimento aos em-
presários e empresas que geram 
os empregos e fazem o dinheiro 
girar no município.

hOmeNageaDOS 
PrODUtOreS rUraiS
1º lugar – albano honaiser
2º lugar – Carlinho luzi
3º lugar – Rudimar honaiser

mOVimEnTaÇÃO ECOnÔmiCa Evento fez parte da programação do 
aniversário de 61 anos de Maravilha

município homenageia empresas e 
produtores que se destacaram em 2018 

maiOr valOr 
aDiCiONaDO aO iSS
1º lugar – FM Pneus
2º lugar – Caixa 
Econômica Federal
3º lugar – Banco do 
Brasil

SetOr agrOPeCUÁriO
1º lugar – Cooperativa 
auriverde
2º lugar - Plantimar
3º lugar – Piracanjuba - 
laticínios Bela vista 

maiOr valOr 
aDiCiONaDO aO iCmS 
1º lugar – Merisol 
transportes
2º lugar – Cooperativa de 
transportes de Frios São 
Miguel Do Oeste
3º lugar – transportes 
Foletto

emPreSaS De 
teleCOmUNiCaÇÕeS 
1º lugar – MhNEt
2º lugar – SC NEt

COmÉrCiO 
1º lugar – Corteva 
agriscience 
2º lugar – Cooperativa 
auriverde
3º lugar – Best Importadora

iNDÚStria  
1º lugar – Piracanjuba - 
laticínios Bela vista
2º lugar – Cooperativa 
aurora
3º lugar – Rotoplast 
Climatizadores

Foram 17 homenagens para empresas e três produtores rurais 

Ederson Abi /O Líder

O Programa de Crédito 
Rural Pronaf - Mais Alimen-
tos tem como principal ob-
jetivo atender projetos de in-
vestimentos que se destinam 
a promover a produção de 
alimentos, redução de custos 
e aumento de renda das pe-
quenas propriedades rurais. 
Foi desta forma que os sócios 
Cleomar de Campos e Julia-
no Lermen, de Tigrinhos, en-
contraram motivação para 
investir em seu negócio, com 
a parceria do Sicoob Credial.

Conforme os sócios, am-
bos trabalharam com os 
pais na agricultura até os 18 
anos e posteriormente saí-
ram para desempenhar ou-
tras atividades, retornando 
à agricultura apenas nes-
te ano. “Antigamente era 
mais difícil, tanto é que am-
bos saímos da agricultura, 
pois não havia recursos pró-
prios para investir e o crédi-

TigRinHOs
associados encontram motivação para investir em 
seu negócio com parceria do sicoob Credial

to era quase inacessível. Hoje 
a situação é outra, com o Si-
coob as linhas de crédito são 
acessíveis e os juros são bai-

xos, o que motiva a inves-
tir na propriedade”, relatam.

Atualmente, De Cam-
pos e Lermen contam com 

uma estufa agrícola equi-
pada com sistema hidropô-
nico, possibilitando o plan-
tio de alface, rúcula, agrião e 
temperos para comercializa-
ção. “Pensamos em guardar 
o valor necessário para este 
investimento, mas se torna-
ria inviável pelo tempo que 
nos tomaria, sendo assim, 
conseguimos investir através 
desta linha de crédito do Si-
coob. Isso possibilitou o de-
senvolvimento e crescimen-
to de nosso negócio”, contam.

Para a gerente do Sicoob 
Credial de Tigrinhos, Fer-
nanda Neu, “é muito impor-
tante estarmos presentes na 
realização dos sonhos e ob-
jetivos dos associados. É de 
grande valia o espírito em-
preendedor dos associados e 
ainda mais gratificante quan-
do somos a instituição fi-
nanceira que é parceira des-
tas conquistas”, finaliza.

associados possuem estufa agrícola com sistema hidropônico

DEsCuLPa, DEsCuLPa, DEsCuLPa

Desculpa. Desculpa. Desculpa. Tanta gente pare-
ce estar se pedindo perdão o tempo todo. E eu fico me 
perguntando qual o problema de ficar um pouco com 
a culpa. Mas para você me entender, vou precisar dar 
algumas voltas.

 A primeira é pragmática. Sentimentos de culpa, 
ao contrário de vergonha, costumam ser associados 
pelas pessoas a bem-estar emocional. Devo apenas 
fazer uma observação: os estudos que apontam isso 
se referem aos termos em língua inglesa shame (ver-
gonha) e guilt (culpa). É possível que as expressões 
em português tenham conotações um pouco diferen-
tes, por isso vou pedir para você se ater às definições 
mais do que às palavras em si. 

Admitir ter feito algo errado (ou seja, sentir culpa), 
mesmo que só em pensamento, não está associado à 
depressão e ao vício em drogas. Mas sentir vergonha, 
isto é, sentir que um ato denuncia que somos, como 
seres humanos, errados, está correlacionado com as 
dificuldades emocionais mencionadas. Olhando as-
sim, isso quer dizer que as pessoas que sentem culpa 
são saudáveis emocionalmente, enquanto as que sen-
tem vergonha, não.

Isso me faz lembrar uma história que está no li-
vro The Man in the Montain Top, de Susan Trott. E ela 
é mais ou menos assim: Um sábio estava em um táxi 
com sua discípula. No meio do trânsito caótico, o car-
ro bate em outro. Os dois motoristas descem e come-
çam a bater boca. O homem sábio então sai do carro, 
fala algumas palavras e, em instantes, os motoristas se 
acalmam, dão tapinhas nos ombros e voltam a percor-
rer o seu caminho em paz.

 Assim que saem do táxi, a discípula, mordida de 
curiosidade, pergunta: “O que você disse para esses 
homens que teve esse efeito mágico?” “Ah, eu apenas 
fiz o que eles não estavam dispostos a fazer. Eu assumi 
a culpa. Contei como estava empolgado, gesticulando 
com os braços para fora do carro. Disse que era im-
possível para o nosso motorista se concentrar na rua 
à sua frente. E que, sem querer, mandei sinais distor-
cidos para os outros carros, que poderiam achar que 
eu estava apontando que iríamos virar e mudar de ca-
minho”.

 “Mas isso é absurdo!”, reagiu a discípula. “Você 
não tinha a menor responsabilidade sobre como eles 
dirigiam”. “Pode até ser. Mas assumir nossa culpa é 
a única maneira de verdadeiramente ser livre e se-
guir em frente”.

 Esse assumir a culpa é completamente diferente 
dos pedidos de desculpas constantes que preenchem 
o meu consultório e a vida de tantas pessoas. A expli-
cação que o homem sábio dá aos motoristas se limi-
ta ao seu ato. Não exige que a culpa lhe seja tirada. Ao 
contrário, ele abraça a responsabilidade pelo que fez. 
Já os pedidos insistentes de desculpas, aqueles dos 
“pedintes de desculpas” em série, transmitem uma 
coisa completamente diferente. “Desculpa por eu ser 
assim, por eu existir”, é a mensagem atrás desses pe-
didos. O “desculpe-me” a todo instante não se refere a 
atos, mas a pessoas, não está arrependido do que fez, 
mas está acreditando que há algo profundamente er-
rado em relação a quem ele é.
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LUIZ CARLOS
PRATES

TRaDiCiOnaL
CTg Juca Ruivo promove costelão de aniversário 

O CTG Juca Ruivo realizou 
no sábado (27) o tradicional cos-
telão de aniversário de Mara-
vilha com a presença de cen-
tenas de pessoas. O evento foi 
realizado no CTG, onde mais 
de 700 pessoas almoçaram. 

Com os quiosques lotados, 
o galpão principal também teve 
grande presença de pessoas, com 
abertura oficial e pronunciamen-
to do patrão, Nelson Silveira.

Como de costume, fo-
ram assados 27 costelões, dis-
tribuídos entre os quios-
ques que adquiriram e os 
visitantes que compraram fi-

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Patrão e convidados realizaram breve fala antes do almoço no galpão principal

ao todo, 27 costelas foram assadas no fogo de chão, que começou de madrugada Público compareceu e gostou do sabor da costela e acompanhamentos

PREsTaÇÃO DE COnTas Encontro foi na nova sede da entidade e contou 
com vários associados

CDL e associação Empresarial 
realizam assembleia geral

A CDL e Associação Empre-
sarial promoveram assembleia 
geral ordinária de associados na 
terça-feira (30), no auditório das 
entidades, em Maravilha. O en-
contro começou às 18h30 com 
a presença de vários associados. 

Na pauta, prestação de con-
tas do segundo semestre de 
2018, além das contas do pri-
meiro semestre de 2019. Após 
explicação dos números e inves-
timentos na nova sede, as con-
tas foram aprovadas por todos. 
Houve troca de informações e a 
presidente, Poliana de Oliveira, 
tirou dúvidas dos participantes.

A prestação de contas do 
segundo semestre de 2018 foi 
explanada pela assistente fi-
nanceira Janice Zingler, apre-
sentando as movimentações 
financeiras das entidades, con-
tas que foram apresentadas aos 
conselheiros fiscais no último 
dia 26 e por eles aprovadas.

Foi também apresentada a 
prestação de contas do primei-
ro semestre de 2019, na qual 
consta as movimentações fi-

Equipe das entidades fez a apresentação das contas e tirou dúvidas

Ederson Abi /O Líder

nanceiras deste período, além 
da movimentação com a cons-
trução da sede própria da enti-
dade. Os números foram apro-
vados pelos participantes.

A secretária-executiva, Fa-
biana da Costa, apresentou os 
números das soluções e servi-
ços oferecidos pela entidade, 
que atualmente conta com 523 
associados e 10 núcleos em-
presariais. No primeiro semes-
tre de 2019 já foram movimen-
tadas aproximadamente 2.500 
pessoas nas ações realizadas, 
emitidos 1.073 certificados digi-
tais, 1.221 cartões da família útil 

em veiculação e 2.032 visitas re-
gistradas no CRM, bem como a 
conquista do Programa de Exce-
lência (PEX) pela CDL de Maravi-
lha, concorrendo entre as maio-
res CDLs do Estado com mais 
de 301 associados. O programa é 
promovido pela FCDL/SC.

Também foi apresenta-
da a Campanha de Prêmios 
2019/2020, de valorização do 
comércio local, relembrando 
que as empresas que ainda não 
aderiram à campanha podem 
entrar em contato com a enti-
dade para sua adesão, e tam-
bém o projeto CDL nas Esco-

las, que movimentará mais de 
840 alunos da rede municipal 
de educação.

A assistente de eventos e 
marketing, Daiane Gohlke, exi-
biu o primeiro vídeo da sequ-
ência de seis que serão dispo-
nibilizados aos associados. O 
objetivo é divulgar a CDL e As-
sociação Empresarial para a co-
munidade maravilhense com 
a visão associativista, que é a 
principal bandeira da entidade.

Para Poliana, todos os nú-
meros apresentados são resul-
tado do trabalho desenvolvido 
junto aos associados. 

sORTE E azaR
De onde vêm a sorte e o azar? Não sabemos, nunca vamos 

saber, mas isso nos incomoda, nos incomoda tanto que fan-
tasiamos verdades sobre sorte e azar que acabam se confun-
dindo com destino. 

Acreditamos que certas cores nos dão sorte, que o pé es-
querdo nos dá azar, que aquela casa é assombrada, que gato 
preto nem pensar... Ou, de outro modo, acreditamos que o pé 
direito nos vai levar a bons momentos, que trevo de quatro fo-
lhas nos trará felicidade, que achar uma ferradura traz bons 
negócios (não trouxe para o pobre do cavalo)... São muitas as 
nossas crenças, nenhuma prova, todavia.

Sorte e azar, fico a pensar e lembro de um colega (nem 
de longe vou dar detalhes da identidade dele) e desse cole-
ga recordo de vivências que para outros camaradas da idade 
dele, bah, nem pensar. Esse sujeito namorou e depois se jun-
tou a uma mulher divorciada, viviam na casa dela e do sogro, 
um general de exército. Pouco depois de o tal colega se jun-
tar à mulher, o sogro faleceu. Dia seguinte (e isso é fato, tes-
temunhei), o genro do falecido (o tal colega) avançou sobre o 
guarda-roupa do falecido e pegou todos os pijamas dele. Pas-
sou a usá-los na mais absoluta naturalidade. Fiquei pasma-
do. Quantos fariam isso? Sim, um despudor, pelos meus valo-
res. Quantos fariam isso, quantos não teriam “medo” de usar 
das roupas de um recém-falecido? O tal colega nem aí, vestia 
os pijamas durante o dia, dobrando as mangas, o general era 
mais alto e corpulento. Quantos fariam isso? O ser humano 
é assim, tem cara para todo tipo de situação, e diante de di-
versas situações tem crenças, medos ou surpreendentes cora-
gens. Usar a roupa de outra pessoa pode trazer sorte ou azar? 
Entrar com o pé esquerdo na empresa onde você vai tentar 
uma vaga de emprego pode lhe dar azar? Quem foi o imbecil 
que inventou isso? Safado como é, o ser humano criou des-
culpas que se confundem com crenças ou verdades tudo para 
salvar a pele e justificar fracassos e medos. A vida é dos cora-
josos, dos que jogam e aceitam naturalmente os resultados 
do jogo, não atiçam credos estúpidos nem creditam vitórias 
à sorte ou derrotas ao azar. São poucos, mas são os humanos 
que valem a pena. O resto é embusteiro das crenças vazias.

HiPÓCRiTas 
Estamos vivendo uma época hipócrita, onde qualquer 

ação ou palavra é creditada a preconceitos ou discrimina-
ções... Você já deve ter notado que em festas caipiras, em 
todos os lugares, crianças e adultos pintam dentes de preto 
para dar a ideia de falta de dentes ou de dentes estragados... 
E ninguém diz que é preconceito? O caipira de dentes estra-
gados é um pobre marginalizado da zona rural. Por que ele é 
ridicularizado na sua pobreza e ninguém fala em discrimina-
ção ou preconceito? Hipócritas do asfalto.

TROTEs
Voltam e meia, o crime se repete. Vagabundos, de menor 

idade, quase sempre, ligam para a PM ou para o Samu e pedem 
por emergência de atendimento. São trotes telefônicos. Esses 
caras têm que ser pegados e levados para uma “conversa” muito 
especial na “minha” delegacia, de preferência. Nunca mais co-
locariam um telefone “no ouvido”... Nunca mais. Vagabundos.

faLTa DizER
Muito comum, um vagabundo comete um crime hedion-

do e vem “alguém” a tentar defendê-lo dizendo que o ban-
dido sofre de problemas mentais. Então, que o defensor sai-
ba que problemas mentais agravam o crime, não o atenuam. 
Tudo comprovado em diversos testes em hospitais psiquiá-
tricos americanos. Sem essa, canalha não tem que ser releva-
do, mesmo morto...

chas para almoçar no galpão.
De acordo com Silveira, a 

receita bruta foi de R$ 21.545,32. 

O valor é considerado expres-
sivo e satisfatório, já que a des-
pesa foi de R$ 11.044,42, sen-

do lucro R$ 10.500,90. “Foi 
excelente. Agradecemos o 
apoio de todos”, afirmou.



,  MaRavIlha 3 DE agOStO DE 20198

aniVERsáRiO Programação contou com muitas pessoas, que foram ao Espaço Criança Sorriso

bolo de 61 metros e show da Orquestra de 
Teutônia marcam o sábado 
EDERSON ABI

O município realizou um 
grande evento na tarde de sá-
bado (27) no Espaço Criança 
Sorriso, em Maravilha. Após a 
Parada 27 de Julho, a área co-
berta recebeu o público para 
o corte do bolo de 61 metros, 
com o objetivo de comemo-
rar junto à população mais um 
aniversário. Brinquedões di-
vertiram as crianças ao lado do 
ginásio municipal.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

fOTOs PERsOnaLizaDas

EnCanTaDOR

O local recebeu o es-
pelho mágico, que rea-
lizava impressão de fo-

tos posadas. A imagem 
era impressa na hora 
com a caracterização 

dos 61 anos de Maravi-
lha. A foto era gratuita e 
foi possível após a con-

tratação de uma empre-
sa de Palmitos, especia-
lizada em fotografias. 

após o bolo e início das 
brincadeiras, a Orquestra 
de teutônia embarcou 
todos em uma viagem, 
com interpretações 
emocionantes. Desde o 
tema da vitória, que ficou 
marcado em conquistas 

do piloto ayrton Sena na 
Fórmula 1, até clássicos do 
cinema, MPB e folclóricas.
a Orquestra de teutônia foi 
fundada em 1983 e conta 
com 25 músicos, que 
encantaram o público em 
Maravilha. 

grande público foi um dos maiores destaques para a programação de sábado vice-governadora, Daniela Reinehr, participou das festividades e do corte do bolo

Bolo foi distribuído de forma ordenada para os participantes Iguaria chamou a atenção pela decoração e tamanho de 61 metros

Espelho Mágico divertiu crianças e adultos que levaram lembrança do aniversário Primeiro grupo a iniciar as atividades do Espelho Mágico foi o da prefeitura

Osquestra de teutônia emocionou os presentes 

Músicos interpretaram canções de cinema, MPB e folclóricas

Moradores prestigiaram show que encerrou a programação de sábado
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“a lei da economia não respeita 
e nem tolera quem pretende 
receber sem dar” 

Napoleão Hill
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SEArA INVEStE r$ 180 MILHÕES NA CoNStruÇão 
DA 3ª uNIDADE DE BIoDIESEL

A Seara Alimentos, subsidiária da JBS, investirá R$ 180 milhões na construção de uma fá-
brica de biodiesel em Santa Catarina, com operação prevista para 2021, informou a maior pro-
dutora global de carnes na terça-feira. A terceira unidade de biodiesel da JBS utilizará como 
matérias-primas resíduos como gorduras de aves e suínos, material farto no Estado onde a em-
presa possui importantes unidades de produção de carnes. Nas outras duas fábricas de biodie-
sel do grupo, em Lins (SP) e Campo Verde (MT), lugares onde as operações de carne bovina 
da JBS são mais fortes, o sebo bovino acaba sendo a matéria-prima preponderante na produ-
ção de biodiesel. A nova unidade da JBS Biodiesel, em Mafra (SC), mais que dobrará capacida-
de produtiva da empresa, a qual deve superar 600 milhões de litros/ano, disse a JBS. Somen-
te em Santa Catarina, a JBS mantém mais de 30 operações da Seara em 18 municípios, entre 
unidades produtivas de aves, suínos, industrializados, fábricas de ração, entre outras. A apos-
ta da companhia em uma nova operação também considera o cenário otimista do setor.

Copom corta Selic em 0,50 p.p. e sinaliza nova redução

O Banco Central reduziu na quarta-feira a taxa básica de juros em 0,5 ponto per-
centual, a uma nova mínima histórica de 6% ao ano, e indicou que o processo de afrou-
xamento poderá seguir adiante. Este foi o primeiro corte na Selic desde março de 2018, 
quando a taxa passou de 6,75% para 6,5%. A definição da taxa básica de juros inter-
fere na inflação – e, portanto, nos preços que os consumidores pagam no dia a dia. 
Além disso, embora as taxas de juros de empréstimos e financiamentos sejam mui-
to maiores que a Selic, ela é a base para todas as outras taxas de juros do mercado.

34,4% dos brasileiros não irão às compras no dia dos Pais

De acordo com dados apurados pela Social Miner, em colaboração 
com a Opinion Box e a Send4, 51% dos respondentes afirmaram que pre-
tendem comprar alguma coisa para comemorar o Dia dos Pais neste ano. 
Outros 14,6% se dizem indecisos, enquanto 34,4% não esperam presen-
tear na ocasião. Os que não têm intenção de ir às compras na data comer-
cial classificam os preços (14,7%), as promoções (13,3%) e o valor do fre-
te (6,8%) como os principais motivos para não comprar presente.

Banco do Brasil anuncia 
reestruturação com programa 
de desligamento consensual

O Banco do Brasil (BB) anunciou na segunda-feira re-
visão da estrutura organizacional, com transferência de 
empregados e desligamento consensual. Segundo o ban-
co, a implantação do Programa Adequação de Quadros, 
que consiste em um plano de ajuste da força de trabalho do 
banco, vai equalizar situações de vagas em excesso em al-
gumas unidades. Funcionários localizados em dependên-
cias com excesso no quadro podem aderir ao plano de des-
ligamento incentivado. Esses funcionários também terão 
a possibilidade de movimentar-se, com priorização, para 
vagas existentes em outras unidades. Segundo o banco, o 
desligamento dos funcionários interessados poderá ocor-
rer na modalidade aposentadoria ou no desligamento con-
sensual. A adesão pode ser feita desde a terça-feira e vai 
até 14 de agosto. Além dos direitos regulamentares de des-
ligamento de pessoal, haverá uma indenização vincula-
da ao tempo de trabalho no BB, de até 9,8 salários. Quem 
não tiver interesse em se desligar, será priorizado no pro-
cesso de preenchimento das vagas e aqueles que perde-
rem a função manterão sua renda pelo período de 120 dias.

CELESC ALERtA PRODUtORES CAtARINENSES PARA RECADAStRAMENtO RURAL

Até 13 de dezembro de 2019, produtores rurais de Santa Catarina devem realizar o recadastramento de suas unidades consu-
midoras de energia elétrica Celesc, para garantir o benefício da Tarifa Rural. A determinação da Agência Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel), por meio da Resolução nº 800/2017, objetiva manter o benefício aos consumidores que tenham direito às reduções 
cumulativas a agricultores, que vão de 10% a 
30%. Com o recadastramento o subsídio será 
mantido por mais três anos aos consumido-
res rurais, quando deverão fazer um novo re-
cadastramento. Quem tem direito ao benefí-
cio deve enviar a documentação pelo e-mail 
recadastramentorural@celesc.com.br ou le-
vá-la à loja da Celesc. Entre as comprovações 
exigidas estão se a unidade consumidora está 
em área rural, se exerce atividade agropecuá-
ria na referida unidade, entre outras. Os inte-
ressados podem encontrar mais informações 
no site da Celesc ou ligar para o atendimento 
comercial da Celesc, no número 0800 480120. 

Vale: provisões e despesas relacionadas com 
Brumadinho chegam em US$ 6,036 bi

Conforme O Estadão, o total já provisionado pela Vale na esteira da tragédia em Bru-
madinho em janeiro deste ano chegou a US$ 6,036 bilhões, considerando os US$ 4,504 
bilhões provisionados no primeiro trimestre deste ano. No segundo trimestre, do to-
tal provisionado, US$ 1,19 bilhão foi referente às ações e acordos ambientais, US$ 98 
milhões para o descomissionamento ou descaracterização de outras pequenas es-
truturas que não foram consideradas anteriormente e outros US$ 86 milhões refe-
rentes à revisão da provisão relacionada aos termos e acordos assinados, incluindo a 
compensação por danos morais coletivos. O valor soma ainda US$ 158 milhões de des-
pesas relacionadas a reparações em andamento relacionadas com Brumadinho.
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LOTaDO Para o município, show foi um sucesso e público aprovou escolha da banda

show com Os Paralamas do sucesso reúne 5 mil pessoas 
no Espaço Criança sorriso
EDERSON ABI

O domingo foi especial 
para a região de Maravilha. O 
show de Os Paralamas do Su-
cesso animou milhares de pes-
soas no início da noite de do-
mingo (28) no Espaço Criança 
Sorriso. A atração fez parte da 
programação de aniversário 
de 61 anos de Maravilha.

Muitas pessoas de ou-
tros municípios da região es-
tiveram na área coberta para 
acompanhar o show de Her-
bert Vianna e banda.

De acordo com o muni-
cípio, aproximadamente 5 
mil pessoas acompanharam 
a atração no domingo. Público lotou a área coberta e se concentrou em frente ao palco para ver a banda

herbert vianna animou os fãs com clássicas como “lanterna dos afogados”

além da área coberta, público se concentrou na área ao lado da prefeitura para 
acompanhar o show

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Integrante do Grupo Esco-
teiro Raízes de Maravilha, Ro-
drigo Donati Roversi é também 
estudante do curso de Publici-
dade e Propaganda e Medicina 
Veterinária, ambos pela Univer-
sidade Comunitária da Região 
de Chapecó (Unochapecó). Ao 
final do terceiro ano do curso de 
Publicidade, o jovem de 21 anos 
escolheu o escotismo como 
tema de sua pesquisa científica. 

A pesquisa iniciada em 

2018 foi direcionada para a pá-
gina do Facebook dos Escotei-
ros de Santa Catarina, com o 
objetivo de analisar as publica-
ções que mais geraram intera-
ção com os seus seguidores. Os 
dados deste estudo, intitulado 
de “Engajamento de público no 
Facebook da Organização Es-
coteiros de Santa Catarina”, fo-
ram apresentados recentemen-
te, na etapa regional do maior 
congresso de comunicação do 

EsCOTismO

Rodrigo Donati Roversi (à direita), ao lado do professor orientador, alexsandro Stumpf

Brasil, o Intercom Sul. O even-
to foi realizado no campus da 

Uniritter, em Porto Alegre/RS. 
O olhar científico para 

o escotismo agora se esten-
de para o Grupo Escotei-
ro Raízes de Maravilha. Com 
viés mais prático que teó-
rico, o jovem escoteiro de-
fendeu na Unochapecó a 
sua proposta de projeto expe-
rimental, sob o título “Cria-
ção de uma identidade visual 
para o Grupo Escoteiro Raí-
zes, por meio de uma metodo-
logia de Design Participativo”. 

Para o professor Alexsan-

dro Stumpf, mestre em Design 
e Expressão Gráfica e ex-mem-
bro do Grupo Escoteiro Fo-
lhas Verdes de Caibi, a ideia de 
abordar o escotismo nos tra-
balhos desenvolvidos foi mui-
to interessante e importan-
te para entender a forma como 
os escoteiros interagem por 
meio da rede social, desta for-
ma visando apontar os méto-
dos que mais obtém engaja-
mento para a organização.

Divulgação

Escoteiros de santa Catarina e de maravilha são tema de pesquisa científica

PREmiaÇÃO
sicredi alto uruguai recebe reconhecimento internacional 

O Programa Líder Jovem, 
uma iniciativa idealizada pelo 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG para estimular o espíri-
to de liderança em jovens, foi 
um dos cinco cases vencedores 
do World Council Young Credit 
Union People, no último dia 31, 
durante a Conferência do Con-
selho Mundial das Cooperati-
vas de Crédito (Woccu), realiza-
da em Nassau, nas Bahamas. 

“Destacamos os princí-
pios do cooperativismo, que 
traz o interesse em desenvol-
ver pessoas, na formação, infor-
mação e, mais uma vez, com-
provam que esse modelo faz 
a diferença para o desenvolvi-
mento e transformação das co-
munidades. A premiação rece-
bida coroa o trabalho da nossa 
cooperativa. Estamos mui-

to felizes com esse reconheci-
mento mundial”, afirma o pre-
sidente, Eugenio Poltronieri.  

O Programa Líder Jovem, 
desde sua implantação em 2012, 
já formou mais de 330 jovens. 
Os jovens participam de diferen-
tes módulos de formação e são 
estimulados a desenvolver as 

bases do cooperativismo, prin-
cípios da educação financei-
ra, empreendedorismo, comu-
nicação, valores e cooperação. 

Após cada módulo, os par-
ticipantes são envolvidos em 
ações sociais nos municípios e 
recebem orientações para criar 
uma empresa fictícia. “A con-

quista é dedicada aos jovens 
e associados que fazem par-
te da cooperativa, que partici-
pam e fazem programas como 
esse ter sentido e fazer a dife-
rença na sociedade”, afirma Mi-
cheli Thiesen, colaboradora 
da cooperativa, que represen-
tou o programa no evento. 

Representaram o Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG no 
maior evento do cooperati-
vismo em nível mundial a vi-
ce-presidente, Angelita Marisa 
Cadoná, que também foi convi-
dada a participar do Future Fo-
rum, momento em que líde-
res das maiores cooperativas de 

crédito do mundo se reúnem 
para discussões sobre tendên-
cias do segmento, a conselhei-
ra de administração, Giova-
na Giacomolli, e a assessora de 
comunicação, Micheli Thie-
sen. Desde 2003 a cooperativa 
vem recebendo reconhecimen-
tos nacionais e internacionais. 

Presidente-executivo do Banco Cooperativo Sicredi, João tavares, conselheira de 
administração, giovana giacomolli, assessora de comunicação, Micheli thiesen, vice-
presidente, angelita Marisa Cadoná, e o presidente da SicrediPar e da Central Sicredi 
PR/SP/RJ, Manfred alfonso Dasenbrock todos os cases premiados no evento 

Fotos: Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O que é anestesia? 
Anestesia é o estado de total ausência de 

dor e outras sensações durante uma operação, 
exame diagnóstico ou curativo. Ela pode ser ge-
ral, isto é, para o corpo todo; ou parcial, tam-
bém chamada regional, quando apenas uma re-
gião do corpo é anestesiada. Sob o efeito de uma 
anestesia geral, você dorme. Com anestesia re-
gional você pode ficar dormindo ou acordado, 
conforme a conveniência, embora parte de seu 
corpo fique anestesiada. 

quanto tempo dura uma anestesia? 
A anestesia dura o tempo necessário para 

que o cirurgião faça seu trabalho. Oferece, ainda, 
abolição da dor por tempo variável após o pro-
cedimento. Atualmente há recursos para abo-
lir toda a dor que vem depois de uma operação. 

quem aplica a anestesia? 
A anestesia é aplicada por especialistas, que 

cursaram seis anos da faculdade de Medicina e 
mais dois ou três anos de curso de especializa-
ção, no mínimo. Estes médicos não só aplicam 
a anestesia, como também cuidam de você du-
rante toda a operação e além dela. Controlam 
pressão arterial, pulso, ritmo cardíaco, respira-
ção, temperatura e outras funções orgânicas im-
portantíssimas. Cuidam de tudo para que você 
esteja sem sofrimento, seguro e para que o ci-
rurgião possa fazer o trabalho com tranquilida-
de. O anestesiologista é o verdadeiro guardião de 
sua vida durante e logo após uma operação. Es-
tará ao seu lado durante todo o tempo da cirur-
gia, exclusivamente para cuidar de você, mesmo 
que você não perceba ou não se lembre de nada 
depois da anestesia. 

que tipos de anestésicos são usados? 
Existem diversos tipos de anestésicos gerais 

e locais. Os locais são depositados perto dos ner-
vos, enquanto anestésicos gerais são adminis-
trados pela veia ou através da respiração. Todos 
proporcionam anestesias adequadas. A esco-
lha do anestésico varia com o tempo e o tipo de 
operação, com as suas condições físicas e emo-
cionais. Depois de conhecê-lo, avaliar seus exa-
mes pré-operatórios, saber a cirurgia proposta, o 
anestesiologista indicará a melhor opção. 

quem esclarece você sobre a anestesia? 
Seu médico já deve ter conversado sobre a 

anestesia com você. Porém somente na consulta 
com o médico anestesiologista é que todos os es-
clarecimentos serão feitos. Não aceite qualquer 
informação de pessoas não especializadas. Exis-
tem muitas fantasias e desinformações sobre a 
anestesia. 

quem escolhe o anestesista? 
Você tem o direito de escolher o seu anes-

tesiologista. Normalmente, porém os hospitais 
possuem serviços de anestesia com os quais o 
seu cirurgião já está acostumado a trabalhar. Afi-
nal, operação é trabalho de equipe, e ele gosta da 
equipe completa. 

O que acontece antes da operação? 
Primeiro, o anestesiologista o examinará, 

prestará informações e orientará sobre a anes-
tesia. Alguns exames de laboratório e Raio-X po-
derão ser necessários. Os preparativos da enfer-
magem, a pedido dos médicos, podem incluir 
raspagem dos pelos do lugar da operação, algum 
remédio e muita atenção. Na noite anterior e cer-
ca de uma hora antes da operação, dependen-
do do dia e horário de sua internação, é prová-
vel que você receba algum comprimido ou uma 
injeção de sedativo, para tornar mais confortá-
vel para você o transporte e a chegada à Sala de 
Operações. 

Como você colabora com sua própria segurança? 
Não coma nem beba qualquer coisa, pelo 

menos oito horas antes da operação, nem água. 
É para ficar em jejum mesmo. Conte, ao aneste-
siologista, os nomes de todos os remédios que 
você toma ou tomou regularmente. Em espe-
cial enumere aqueles a que você tem alergia. Se-
rão removidas de sua boca quaisquer peças den-
tárias móveis, como dentaduras, pivôs, pontes, 
especialmente as de menor tamanho. Não use 
cosméticos ou produtos de beleza no dia da ope-
ração: deixe-os em casa. Não leve ao hospital, 
e muito menos para a Sala de Operações, jóias 
pessoais, como anéis, pulseiras, relógios de pul-
so, brincos, como também retire alfinetes, gram-
pos de cabelo, perucas, cílios postiços e outros 
objetos desnecessários. Não mastigue goma de 

mascar antes da cirurgia, porque isto provoca 
aumento de ar e de sucos no estômago, o que 
pode causar vômito depois da operação. O ci-
garro, é bom largar pelo menos 15 dias antes da 
operação. Mas se é inveterado, reduza bastante: 
no máximo 1 a cada 4 ou 5 horas. Siga, de forma 
obediente, as orientações dos seus médicos. 

O que é a sala de Recuperação? 
Quando termina a cirurgia, o anestesiologis-

ta suspende os anestésicos e inicia-se o processo 
de recuperação. Isso pode demorar alguns mi-
nutos ou algumas horas, dependendo da dura-
ção e do tipo da anestesia aplicada. Durante este 
tempo, você estará sob cuidados de pessoal qua-
lificado para evitar complicações e surpresas. 
Você ficará na Sala de Recuperação Pós-Anes-
tésica, dentro do bloco cirúrgico, até estar com-
pletamente desperto ou recuperado. Só aí que o 
anestesiologista dará autorização para que você 
seja levado de volta ao seu quarto. Nos casos de 
grande operação, que causam sofrimento, você 
poderá ser levado para uma sala de cuidados 
mais atentos, para que não haja sofrimento ou 
risco. Se isso tiver que acontecer, o anestesiolo-
gista lhe explicará antes. 

O que você vai sentir após a anestesia? 
Depende muito da operação, do tipo de 

anestesia e de suas condições físicas. Graças às 
modernas técnicas de anestesia, apenas um nú-
mero muito pequeno de pacientes chega a sen-
tir-se mal. O que deve ser ressaltado é que você, 
provavelmente, não sentirá nada, nem se lem-
brará de nada. O anestesiologista zelará para que 
lhe seja assegurado o máximo conforto. 

qual o risco de uma anestesia? 
São muito raros, atualmente, os acidentes 

ou complicações de uma anestesia. Com ins-
trumental, técnicas, conhecimentos e medica-
mentos modernos, o anestesiologista reduz ao 
máximo os riscos de acidentes anestésicos. O 
anestesiologista, além do conhecimento e da es-
pecialização médica, empregará toda sua perícia 
e experiência clínica para o sucesso completo do 
tratamento.

Fonte:  Sociedade Brasileira de Anestesiologia

anEsTEsia
Nesta coluna abordaremos as dúvidas 
mais frequentes das pessoas que 
necessitam de um procedimento 
cirúrgico e consequentemente de 
uma anestesia. Muitos mitos são 

criados e sabemos que a anestesia 
é um procedimento muito seguro 
quando em mãos de profissionais 
habilitados e com equipamentos 
adequados. Coloco para os leitores as 

principais dúvidas extraídas do site da 
Sociedade Brasileira de anestegiologia 
com a finalidade de informar e 
tranquilizar aqueles que necessitam ou 
necessitaram de uma anestesia.  
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DEsfiLE Com grande público, entidades mostraram atividades desenvolvidas e foram aplaudidas pelos moradores

Parada 27 de Julho reúne mais de 30 
entidades no dia do aniversário do município
EDERSON ABI

Com 37 grupos, a Parada 27 

de Julho foi realizada na tar-
de de sábado (27) em Maravi-
lha. Tradicional no aniversário 

do município, a Parada come-
çou às 15h pela Avenida Araucá-
ria até o Espaço Criança Sorri-

so. Entre os destaques, a Banda 
Marcial Cidades das Crianças. O 
município completou 61 anos. 

Além das autoridades locais, a vi-
ce-governadora, Daniela Rei-
nehr, participou do evento.

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Bandeiras foram conduzidas pelos grupos de alemães, italianos e gaúchos vice-prefeito, Sandro Donati, vice-governadora, Daniela Reinehr, deputados e vereadores Desfile foi agraciado pelas soberanas da beleza jovem e da terceira idade

associação Cultural Italiana de Maravilha desfilou com crianças, jovens e adultos terceira idade conta com diversos grupos e é coordenada por liamar Pedroso associação 16 de Junho-Dança Sênior foi fundada em 2003

grupo de Idosos lar de Convivência foi fundado em 17 de julho de 1991 Clube de Mães possui 29 grupos e cerca de 1.200 associados cadastrados Servidores públicos municipais participaram do desfile

Maravilha também investe no xadrez, com destaque para as crianças vitor Zanatta, junto ao professor, classificado para o Brasileiro de tae-kwon-do Com ótimos resultados nos últimos anos, tênis de mesa de Maravilha se destaca na região

associação Maravilhense de Esporte e Cultura também foi para o desfile associação Maravilhense de artesões e artistas Plásticos foi fundada em 14 de 2002 Centro Cultural 25 de Julho foi fundado em 25 de julho de 1961
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associação Cultural alemã de Maravilha (acalmar) foi fundada em 18 de outubro de 2013 Centro de tradições gaúchas Juca Ruivo foi fundado em 17 de dezembro de 1968 Fundado em 9 de fevereiro de 2009, grupo de Casais Só alegria

Com atividades de educação e cultura, o grupo Escoteiro Raízes foi fundado em 1995 Rede de atendimento ao autista realizou primeira reunião em 16 de novembro de 2017 Fundado em 10 setembro de 2014, grupo de Estudos e apoio à adoção de Maravilha (geama) 

leo Clube foi fundado em março de 1987 e é uma entidade atuante na sociedade lions Clube Maravilha Oeste foi fundado em 16 de dezembro de 1970 lema do lions Clube Maravilha é “Servir com gratidão”

Rotary Club Maravilha Centro conta com 39 associados no município a Rede Feminina de Combate ao Câncer foi fundada em 9 de junho de 1997 Banda Marcial Cidade das Crianças encantou o público mais uma vez

Conselho Comunitário de Segurança auxilia nos trabalhos e promoção da segurança pública O grupo de ciclistas Elas de Bike é composto por mulheres que adoram pedalar amantes da bicicleta, o grupo Pedal Maravilha foi fundado em junho de 2011

grupo Clássicos de Porão encheu os olhos de quem gosta de carros antigos grupo Feras do Mato foi fundado em 2012 no município de Maravilha associação de Motociclistas Moto grupo liberdade Sem limites, fundada em 2010
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

O COnTO Da VaCa

O título parece estranho, né? Mas é conto que traz uma reflexão 
bem interessante.

O conto da vaquinha conta a história de um mestre da sa-
bedoria que caminhava pelo campo com seu discípulo. Um dia 
eles encontraram uma humilde casa de madeira, habitada por 
um casal e seus três filhos. Eles estavam todos mal vestidos, com 
roupas sujas e furadas. Seus pés estavam descalços e o ambiente 
denotava extrema pobreza. 

O mestre perguntou ao pai da família como eles sobreviveram, 
já que não havia indústrias ou comércio naquele lugar, nem riqueza 
em nenhum lugar. Calmamente, o pai respondeu: “Olha, nós temos 
uma vaca que nos fornece vários litros de leite todos os dias. Uma par-
te nós vendemos e com o dinheiro compramos outras coisas, e a ou-
tra parte usamos para nosso próprio consumo. Desta forma nós so-
brevivemos”. Ele agradeceu a informação, despediu-se e foi embora. 
Ao se afastar, ele disse ao seu discípulo: “Procure a vaca, leve-a para o 
penhasco e empurre-a para dentro da ravina”.  

O jovem ficou assustado, já que a vaca era o único meio de sub-
sistência daquela família humilde. Mas ele pensou que seu mestre te-
ria suas razões e, com grande pesar, levou a vaca ao precipício e a em-
purrou. Essa cena foi gravada em sua mente por muitos anos. 

Depois de um tempo, o discípulo se culpou pelo que havia feito, 
decidiu deixar o mestre, voltar àquele lugar e pedir desculpas àquela 
família a quem causara tantos danos. Ao se aproximar, ele observou 
que tudo havia mudado. Uma bela casa foi cercada por árvores onde 
muitas crianças brincavam e havia um carro estacionado. 

O jovem sentiu-se triste e desesperado porque achava que 
aquela família humilde vendia tudo para sobreviver. Correu até a 
casa e perguntou ao pai o que tinha acontecido e ele, com um sor-
riso largo, respondeu:    

“Tivemos uma vaca que nos forneceu leite e com a qual sobre-
vivemos. Mas um dia de sorte a vaca caiu de um penhasco e morreu. 
Naquela época, fomos forçados a fazer outras coisas para desenvol-
ver outras habilidades que nunca imaginamos possuir. Assim, come-
çamos a prosperar e nossa vida mudou”.

O conto da vaca nos impele a procurar o que nos limita. Pode 
ser um trabalho que não gostamos, mas cujo salário no fim do 
mês nos dá segurança; pode ser a satisfação de poupar para viajar, 
cuja incerteza para possíveis imprevistos nunca faz com que esta 
viagem se torne realidade…

O conto da vaca é uma excelente história que nos permite refletir 
sobre a maneira como vivemos. Especialmente se nos queixarmos de 
como é a nossa existência. Não é necessário esperar que um mestre 
chegue para lançar aquela pequena vaca que nos limita muito a um 
precipício. Podemos, a partir de hoje, olhar além de nossos confortos 
para nos conscientizarmos do potencial que temos. Porque não esta-
mos limitados. Somos nós que colocamos obstáculos. 

TEnDÊnCia DE COREs
Sabemos que a cor in-

fluencia de muitas formas no 
nosso dia a dia, e na decoração 
não poderia ser diferente. Você 
precisa saber que a decoração 
dá preferência para o acon-
chego, que celebrem a vida e 
nutram a alma! As referências 
serão muito mais orgânicas e 
voltadas para elementos da na-
tureza. Queremos te inspirar a 
transformar a decoração de in-
teriores da sua casa.

As cores em alta no mo-
mento, principalmente, a cor 
do ano, Living Coral, nos reme-
te à nutrição, conforto e fami-
liaridade que nos fazem sen-
tir bem. A cor é leve, lúdica, 
divertida e nos faz sentir ale-

gres. Além disso, a cor é caloro-
sa, acolhedora e versátil, e per-
mite combinações elegantes e 
inusitadas. 

A decoração de interio-
res deste ano está sendo regi-
da por tons que nos remetam 
à terra, à natureza, ao acon-
chego e à nutrição da alma. 
Uma das cores que podemos 
usar para conseguir esse efei-
to são tons quentes de bege, 
diferentes tonalidades de ver-
des, vermelhos e laranjas, 
criando assim uma atmosfera 
mais aconchegante e relaxan-
te. Em 2019 a paleta de cores 
apresentou tons mais quentes 
e impactantes que no ano an-
terior, mas menos saturadas.

O Pantone Color Institu-
te escolheu 72 cores tendência 
2019 e as dividiu em duas pale-
tas distintas:

• Cravings: essa paleta de co-
res para interiores faz alusão aos 
alimentos fetiche, e essas cores 
têm o intuito de tentar os olhos 
e as papilas gustativas com ver-
melhos condimentados e doces, 
laranjas flamingo e roxos ricos. 
Como complemento, o tom do 
saboroso butterum e cappucci-
no proporcionam aquecimen-
to, enquanto o verde relva pro-
mete uma pausa refrescante do 

calor e a sensação de sombra e 
descanso.

• Clássico: essa paleta de co-
res oferece opções mais clás-
sicas onde aparecem cores 
como o branco e tons de came-
lo, que combinam perfeitamen-
te com verdes-azulados profun-
dos, cinzentos flanela e negros 
caviar. Assim como o nome in-
dica, os matizes da paleta clássi-
ca são fundamentais, básicos e 
eternos, e ao mesmo tempo ele-
gantes. Esta é a paleta onde apa-
rece um gracioso branco cisne e 
um bronzeado cor de camelo, co-

res que coexistem sem esforço e 
combinam com um tom de cinza 
flanela, com vermelho vinho ou 
com tonalidades de caviar pre-
to e afins.

• O verde entra na decoração 
através do uso de muitas plantas, 
afinal de contas o que queremos 
agora é nos reconectar com a na-
tureza, e nada melhor do que tê
-la presente dentro de casa. Além 
disso, alguns tons de verde bem 
aconchegantes são tendências 
de cores para sala e para o quar-
to, e aparecem em cores de tinta 
e diferentes tipos de tecido.

• Destacamos as cores de tin-
tas verde suave que criam uma 
atmosfera mais fresca e envol-
vente na parede dos espaços. Se-
guindo essa mesma linha, nota-
mos também bastante presença 
de tons pastel de azul e rosa, im-
primindo suavidade e ao mesmo 
tempo sofisticação – lembrando 

o entardecer.
• Outra tonalidade que se 

destaca é o vermelho, que pode 
aparecer em suas mais diversas 
nuances até chegar ao tom berin-
jela. Seguindo a inspiração da na-
tureza, os tons terrosos continu-
am em alta, assim como os tons 
alaranjados. Os tons de amare-
lo também aparecem, mas sem 
chamar muita atenção, em obje-
tos de decoração de interiores e 
em tons mais queimados.

• Todas essas cores são geral-
mente contrastadas com tons de 
cores mais sóbrias, como como 
cinza e preto.

O dourado também esta-
rá muito presente na decoração. 
Adornos, espelhos, cachepots, 
pés de mesas e cadeiras, poltro-
nas e sofás… tudo pode receber 
esse toque de sofisticação e bri-
lho, que lembra bastante a ener-
gia e a luz do sol.
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

O quE DaR DE PREsEnTE nO Dia DOs Pais? 

Pai moderno e vaidoso
Se o seu pai gosta de se cuidar e manter 

uma boa imagem pessoal, um relógio de pulso 
seria um ótimo presente. Nesse caso, opte pe-
los modelos mais tradicionais, nada de mode-
los esportivos. Assim, seu pai vai ficar superele-
gante e não vai ter mais desculpas para atrasar 
para o jantar.

A ideia é elevar a autoestima do seu pai nas 
alturas? Os óculos escuros vão cumprir bem 
esse papel, principalmente o estilo aviador.

Os itens de vestuário nunca são demais na 
hora de presentear o seu pai. Apesar de serem 
considerados presentes clichês, as camisas e 
suéteres podem agradar o seu pai nesse dia, se 
escolhidos da forma certa!

Pai tecnológico
Para presentear os pais aficionados por tec-

nologia, existem duas opções que tenho certe-
za que eles vão curtir. Quem não pode gastar 
muito, pode comprar de presente para o pai al-
guns itens de suporte ou proteção para os apa-
relhos tecnológicos. Um suporte de celular para 
o carro, por exemplo, vai ajudar o seu pai a usar 
o GPS do smartphone quando estiver dirigindo, 
não importa o modelo que ele tiver. Ou se ele ti-
ver um tablet, um case de couro sintético é uma 
ideia prática.

Para os filhos com o orçamento mais folga-
do, é possível trocar o antigo modelo e surpreen-
dê-lo com um smartphone de última geração.

Pai executivo
Apesar de camisas, sapatos, gravatas e car-

teiras serem alguns dos presentes mais comuns 
para se dar no Dia dos Pais, eles podem ser bem 
úteis no dia a dia corporativo de um homem.

A camisa social é o tipo de peça de roupa 
que muda radicalmente o visual de um homem 
sem precisar de muitos outros complementos. 

Tudo pela forma como o corte da mesma define 
seu corpo e, principalmente, favorece o mesmo.

Já quando se trata de sapatos, os pais que 
trabalham em escritório necessitam de um cal-
çado que seja confortável e discreto, de prefe-
rência na cor preta, sem muitos detalhes. Quan-
to mais simples, melhor.

Se o presente de Dia dos Pais for uma car-
teira, o ideal são as de couro legítimo, elas são 
um pouco mais caras, mas a qualidade do ma-
terial e a durabilidade compensam.

Pai esportista
Esse pai é aquele que incentiva o filho a jo-

gar bola, fazer natação ou praticar qualquer ati-
vidade física. Se o seu pai for desse tipo, tenha 
certeza que ele está esperando um presente re-
lacionado a esse hobby.

Nem sempre é só de futebol que vivem os 
pais por aí, outros itens esportivos podem ser 
excelentes opções de presentes de Dia dos Pais. 
Que tal mochila para ele levar para a acade-
mia, relógio para calcular o tempo de corrida? 
As vestimentas também são uma ótima pedida 
para o presente do pai esportista.

Pai músico
Está aí um objeto que até eu queria de pre-

sente. Se o seu pai for músico, um fone de ouvi-
dos superpotente para seu pai usar no trabalho, 
nos ensaios e em muitas outras ocasiões. Você 
também pode optar por instrumentos ou aces-
sórios musicais. 

Pai básico
Se o seu pai curte o estilo mais básico, você 

também pode presenteá-lo com carteiras, cal-
çados e até mesmo camisas.

No caso das camisas, prefira aquelas sem 
bolsos e cores mais suaves. E claro, acima de 
tudo, procure comprar em lojas em que possa 

ser feita a troca, já que ao surpreender um pai 
com camisa pode ocorrer problema caso ele 
não tenha provado.

O sapato ideal para o pai que curte usar je-
ans e outros itens básicos é o mocassim. Eles 
são bem confortáveis e descolados!

Pai chef de cozinha
As canecas são superlegais, al-

guns modelos são tão inovadores 
que até misturam automatica-
mente os ingredientes que colo-
camos dentro dela. É uma óti-
ma ideia de presentes criativos 
para o Dia dos Pais, até sua 
mãe vai adorar o presen-
te, pois seu pai vai dei-
xar de sujar tantas lou-
ças em casa.

Pai viajante
Que tal dar uma via-

gem surpresa para o seu pai este ano? Fale 
com seus irmãos e escolha um lugar diferen-
te para ele comemorar o Dia dos Pais, inclua 
sua mãe na viagem também. 

Pai que gosta de flores
Para os apaixonados por natureza e jardi-

nagem, a melhor opção é presentear com flo-
res e fazer uma surpresa de Dia dos Pais ines-
quecível. Contrariando o senso comum, 
além das mulheres, o público masculino 
também gosta de ser presenteado com 
plantas e flores. Hoje a prática vem se 
tornando cada vez mais comum. As es-
pécies e arranjos com visual mais fácil 
de cuidar são as plantas mais escolhidas 
para homens.

Sugestões: orquídea, suculenta e cacto, 
bonsai ou plantas em vasos.

É muito bom presentear quem a gente ama, 
principalmente o nosso pai. Entretanto, 
essa tarefa pode se tornar difícil quando a 

criatividade nos trai, deixando nossa mente 
sem muitas ideias de presentes.
Se essa é a sua situação, fique calmo! 

vamos te ajudar a escolher o melhor 
presente de Dia dos Pais. veja se o seu pai 
se encaixa em um dos perfis e boa sorte!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
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EsPaÇO gOuRmET

3/8 Encontro de Corais – 15h30 – Centro 
Cultural 25 de Julho 
- Jantar Porco à Paraguaia – 20h – linha 
três Coqueiros

4/8 Festa da Melhor Idade – 10h – linha 
arabutã 

10/8 Almoço Grupo Escoteiro Raízes – 
11h – Salão Paroquial Católico 

- Stand-Up Colonial – 19h30 – Plaza Eventos
- Jantar EEB Santa Terezinha – 20h – 
Salão Comunitário Santa terezinha Bairro 
União 

11/8 Festa Clube de Mães – 10h – linha 
São Paulo
 
16/8 Solidariza Rock – 23h30 – República 
Bowling Pub

maRaViLHa
ingREDiEnTEs Da massa
5 gemas
2 xícaras de açúcar
2 xícaras de farinha
1 xícara de leite fervendo
1 colher de sopa de fermento
5 claras em neve

ingREDiEnTEs RECHEiO
1 lata de leite condensado
200g de manteiga sem sal
8 colheres de leite em pó

bOLO DE 
LEiTE ninHO

2 latas de creme de leite sem soro 
bem gelado
Para molhar a massa antes de reche-
ar, deixe ferver até ficar quase em pon-
to de fio:
3 xícaras de água
1 xícara de açúcar
2 colheres de chá de baunilha

mODO DE fazER
Para a massa, bata as gemas e o açú-
car. Acrescente aos poucos a farinha, o 
leite e o fermento e coloque as claras 
por último, delicadamente. Leve para 

assar até dourar. 
Para o recheio, bata a manteiga com o 
leite condensado até engrossar e co-
loque, aos poucos, sem parar de ba-
ter, o leite em pó. Desligue a bate-
deira e coloque o creme de leite. 
Não bata novamente, misture com 
uma colher. Antes de cobrir e reche-
ar o bolo, deixe esse creme por uns 
30 minutos na geladeira. Recheie o 
bolo e cubra com o mesmo creme. 
Se quiser a versão chocolate, acres-
cente uma xícara de chocolate em pó 
na massa e 1/2 no recheio.

COROas Ou 
TiaRas?

Hoje trago a confirmação de mais uma 
tendência para você, que capricha até no ca-
belo na hora de compor seu look do dia. De-
pois dos scrunchies e das presilhas, as tiaras 
também voltaram para nossas cabeças.  

A confirmação aconteceu no desfile de 
verão 2019 da marca Prada, quando a esti-
lista Miuccia fez questão de relançar sua fa-
mosa Alice Band em absolutamente todas as 
modelos do desfile. Lisas, bordadas, com di-
ferentes nós ou enchimento e nos mais dife-
rentes tecidos, Miuccia nos trouxe uma chuva 
de inspiração. Esse tipo de tiara já foi mui-
to conhecida e usada pela personagem Blair 
Waldorf, do seriado fashionista Gossip Girl. 
Atualmente, até a futura rainha da Inglater-
ra, Kate Middleton, já apareceu usando um 
modelo de veludo liso com bastante enchi-
mento. No final de tudo, Kate está totalmen-
te certa, já que alguns modelos da tiara do 
momento até parecem verdadeiras coroas!

Contudo, um dos maiores empecilhos no 
momento de usar tiara é a questão das ore-
lhas, já que muitas de nós não gostamos que 
elas fiquem em evidência. A boa notícia é 
que esse modelo de tiara pode ser usado tan-
to com o cabelo todo para trás, como também 
deixando parte dele para frente da tiara, que 
pode ser posicionada em cima da orelha tam-
bém – mas só se não ficar desconfortável, ok? 

A tiara pode ser a protagonista em um 
look mais clássico ou básico, com cores e ma-
teriais bem diferenciados. Mas se você prefe-
rir optar pelo acessório em cores, estampas e 
materiais similares de suas roupas, ela tam-
bém pode fazer parte do look como um todo.

O melhor de tudo é que esse é um aces-
sório muito acessível e podemos ter vá-
rios modelos. Se você se arrisca nos bor-
dados ou aplicações, vale até comprar 
uma versão lisa e customizar seu jeitinho, 
com pedras, laços, pérolas e fitas, garan-
tindo um modelo totalmente exclusivo!



,  MaRavIlha 3 DE agOStO DE 2019 17

Vitrine

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

O grupo Wh Comunicações deseja muitas felicidades 
ao colaborador Cleiton Ferrasso, que completou mais 
um ano de vida neste dia 1º. Parabéns!!

Calúzia, a vida é maravilhosa e viver é um privilégio, 
por isso comemorar mais um aniversário deve ser 
sempre motivo de alegria e gratidão. Parabéns 
pelo aniversario (31), muitas felicidades. Uma 
homenagem de toda sua família.

lindo registro do grupo Elas de Bike!! 

Jane, parabéns, 
muita alegria, 

paz e harmonia. 
Que todos os 

seus desejos se 
realizem, pois 

você merece. Feliz 
aniversário (1º)!

Juliana, mais um ano de vida pra conta! É o 
momento de agradecer pelo presente que é viver, 
amar, sonhar, aprender e ser feliz. Que a estrada 
seja longa, suave, cheia de paz, vitórias e coisas 
lindas pela frente. você merece!!  Parabéns pelo 
seu aniversário neste dia 1º.
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bRiLHanTE
Inspiração de presentes elegantes 
e criativos para o Dia dos Pais 

CAMILLA CONSTANTIN

No próximo domingo (11) é comemo-
rado o Dia dos Pais, uma boa oportunidade 
para homenagear alguém tão importante 
em nossas vidas. Seja ele esportivo, elegan-
te, intelectual ou despojado, são diversas 
opções de presentes disponíveis, com valo-
res diferenciados. 

Se você ainda não comprou o presen-
te e está na dúvida, a Relojoaria e Joalhe-
ria Brilhante está com promoção especial. 

Óculos de sol, relógios, carteiras de couro 
e canetas personalizadas são algumas das 
opções disponíveis.

Para os amantes de joias, o local ofere-
ce muitos itens que vão surpreender, como 
anéis, pulseiras e pingentes. Cuias, bombas 
de chimarrão e facas também podem agra-
dar, principalmente para quem ama o al-
moço de domingo com a família reunida. 
Afinal, além de presentear, a data é mais 
um dia para mostrar todo o amor e carinho 
que sentimos pelos nossos pais. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

local conta com diversas opções para presentear 

Empresa fica localizada na avenida Sul Brasil, Centro de Maravilha 

Fotos: Divulgação

Carteiras de couro bonitas e de qualidade por R$ 65 Canetas personalizadas na hora por R$ 35

Cuias, bombas de chimarrão e facas

Pulseiras e colares

Óculos de sol com promoção especial e um 
ano de garantia

Relógios podem ser adquiridos em até seis vezes no cartão
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fiLHOs COnECTaDOs 
O desafio dos pais na hora de controlar 
o uso de tecnologias pelos filhos

CARINE ARENHARDT 

Em um mundo cada dia 
mais tecnológico, não 
é apenas o mercado de 

trabalho que impõe novos de-
safios. Ser pai de uma geração 
conectada cada vez mais cedo 
também exige mudanças na 
educação dos filhos. É impos-
sível manter as crianças longe 
das novas tecnologias e tantos 
conteúdos oferecidos pela in-
ternet, mas é preciso fiscalizar e 
controlar esse acesso. 

A educação é responsabili-
dade dos pais e cabe a eles limi-
tar também o uso de aparelhos 
eletrônicos e o tipo de conteúdo 
acessado na internet. O alerta é 
feito por especialistas do mun-
do todo e a importância desse 
controle é facilmente comprova-
da no dia a dia das crianças, que 
sem a supervisão dos pais, não 
se vê problema algum em passar 
horas em frente a uma tela. 

Alcione Sordi é proprietário 
da Star Cell de Maravilha, em-
presa que atua no ramo de tec-
nologia, e também alerta para 

a importância dos pais estarem 
mais atentos a este assunto. Ele 
conta que essa dependência 
exagerada, especialmente dos 
aparelhos de celular, é facil-
mente percebida entre os clien-
tes atendidos na empresa. 

“Hoje um pai não tem que 
apenas levar as novas tecnolo-
gias aos filhos, mas também im-
por regras. É preciso se atentar 
ao tempo de uso, o que a crian-
ça está assistindo, vendo, e o re-
flexo se você tentar controlar 
esse acesso, como seu filho rea-
ge se você impor regras”, afirma. 

O empresário também é pai 
e diz que enfrenta esse desafio 
com os filhos. Ele faz ainda um 
alerta sobre redes sociais, You-
Tube e até desenhos infantis 
que hoje exercem uma influên-
cia muito grande sobre as crian-
ças e adolescentes. “Eles apren-
dem muitas coisas nas redes 
sociais, nos desenhos, então 
os pais precisam ensinar antes 
e cuidar o que eles estão assis-
tindo. Esse é um novo papel do 
pai dessa geração tecnológica”, 
finaliza. 

StAr CELL EM MArAVILHA 

Fundada há oito anos, a Star Cel trabalha com venda de 
celulares e acessórios diversos para os aparelhos. a equipe 
também presta assistência técnica para a manutenção de 
celular e outros eletrônicos. além do proprietário, alcione 
Sordi, fazem parte da equipe os colaboradores Dieilon 
Fagundes e Caroline Bourscheid. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

linha de acessórios para celulares na Star Cell

aparelhos de marcas diversas são comercializados 
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COnfORTO E EsTiLO
Evidencie seu pai neste dia especial

DIANA HEINz

Todo segundo domingo do mês de 
agosto é comemorado o Dia dos Pais. 
Essa é uma das datas mais importan-
tes do calendário. Dia de homenagear 
quem ensina, cuida e, com todo o cari-
nho, mima. O homem que por vezes es-
quece de si, cumpre o papel de pilar na 
vida dos filhos. Neste dia é importante 
homenagear, reconhecer que todo o es-
forço valeu a pena. 

Uma das melhores formas de fazer 
isso é dando presentes. Renovar o guar-
da-roupa de seu pai é uma excelente 
dica de presente. Seja ele despreocupa-
do com estilo ou amante da moda, vale a 
pena investir em peças de conforto e so-
fisticação para elevar a autoestima e tor-
nar o dia ainda mais especial. 

A loja Evidência oferece diversas op-
ções no setor masculino. Lá você encon-
tra calças, camisetas, camisetas polo, 
cuecas, calção, casacos e cintos. Para o 
Dia dos Pais haverá uma promoção espe-
cial, as camisas sociais estarão com 40% 
de desconto. A loja trabalha com marcas 
de qualidade, como Base Jeans, Luiz Eu-
genio, Monnari Jeans, Damyller e outras. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

 loja Evidência oferece diversas opções no setor

Estabelecimento trabalha com marcas de qualidade Renove o guarda-roupa de seu pai neste Dia dos PaisEspaço oferece peças de diferentes estilos e tamanhos
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sabOR E quaLiDaDE
Deixe o Dia dos Pais mais gostoso com 
chocolates artesanais de Gramado

CAMILLA CONSTANTIN

Para quem deseja fugir do óbvio e presentear o 
pai com algo bem marcante, mimos gastronô-
micos são uma ótima pedida. Uma dica é op-

tar pelo mais puro chocolate artesanal de Gramado, 
que agora é oferecido em Maravilha com exclusivi-
dade pela Drummond Cafeteria e Livraria.

A Caracol Chocolates conta com amplo mix de 
produtos e é precursora na fabricação de chocolates 
na serra gaúcha. A marca prioriza a qualidade e a pu-
reza dos produtos, usando apenas a manteiga de ca-
cau, sem adicionar gordura hidrogenada. 

É importante lembrar que quanto mais puro o 
chocolate, mais benéfico para a saúde. Diversos estu-
dos indicam que o cacau é rico em nutrientes, como 
proteínas, cálcio e vitaminas, e em substâncias cha-
madas flavonoides, que têm forte função antioxidan-
te, ajudando a diminuir o risco de doenças cardíacas.

LIVroS E CAFÉS 

O local também possui 
itens para incrementar 
o presente, como 
cafés, canecas, 
coadores e cafeteiras. 
livros também 
são ótimas opções 
para presentear 
quem amamos, 
principalmente 
acompanhados de 
uma dedicatória 
especial. a Drummond 
conta com diversidade 
de opções, com 
gêneros para todos os 
gostos. 

A DruMMoND

O empreendimento fica localizado na avenida 
araucária, 570, ao lado da Caixa Econômica 
Federal, em localização privilegiada no Centro de 
Maravilha. Os proprietários, luciano do Campo 
e Márcia Furtado, contam com o apoio de duas 
colaboradoras. a Drummond Cafeteria e livraria 
atende de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 
10h45 e das 14h às 20h e aos sábados das 8h às 
11h e das 14h45 às 20h.

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Caracol Chocolates conta com variedade de opções
amanda Marczinski, Márcia Furtado e Micheli gregório

livros de todos os gêneros para presentear os pais

local possui diversos produtos para montar um kit especial



,  MaRavIlha 3 DE agOStO DE 201922

PREsEnTEaR
Pais e seus diferentes estilos, cada 
vez mais diversificados 

DIANA HEINz

Com o passar dos tempos os homens têm se torna-
do diferentes daquele antigo arquétipo de interesses li-
mitados. Nascem novos estilos, novos hobbies e com isso 
surgem pais mais ligados a assuntos como casa, autoes-
tima e cuidados com a família. E quando esses se tornam 
pais, a vida agrega muito mais amor e responsabilidades. 
As coisas mudam e eles também. Os momentos de lazer 
individual às vezes são deixados de lado, por isso vale a 
pena utilizar o Dia dos Pais para lembrá-los de quem são.

Na Laços de Seda você encontra presentes para os 
mais diversos estilos masculinos.  Para o homem refina-
do, o estabelecimento possui vinhos, taças de diversos ti-
pos, tábua de queijos. Para aquele pai mais despojado, 
copos de times de futebol ou de chope e cervejas artesa-
nais. E para pais mais carinhosos, quadros decorativos, 
suculentas ou até mesmo flores. Outra aposta são as ces-
tas de café da manhã ou então de presentes com diferen-
tes itens e preços. 

Conforme a proprietária da Laços de Seda, Jacque-
line Moroni Borghetti, o Dia dos Pais é o momento para 
parabenizar. “Os homens estão cada vez mais preocupa-
dos em cuidar de si, da autoestima, isso engloba presen-
tear e ser presenteado. Vale a pena investir em algo de 
bom gosto e de qualidade para quem você ama”, disse. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

loja possui diversas opções em vinhos e acessórios

Cervejas artesanais, copos e canecas são ótimas opções

laços de Seda está localizada na avenida anita garibaldi, 303 a loja possui cestas de diferentes preços e itens Estabelecimento também oferece xícaras e canecas temáticas

tábua de queijos e outros acessórios para os pais que adoram degustar

Divulgação
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EnsaiOs fOTOgRáfiCOs
Eternizando a espera e a 
chegada do bebê

CARINE ARENHARDT

A chegada de um filho é 
com certeza um dos mo-
mentos mais especiais 

na     vida de qualquer família. É 
uma nova vida que se inicia, mu-
dando rotina, planos e principal-
mente abrindo um espaço infini-
to no coração para guardar tanto 
amor. Os meses de gestação dei-
xam toda família ansiosa e feliz, 
e nada melhor que registrar tudo 
para eternizar essa doce espera.  

Ensaios fotográficos são óti-
mas opções para guardar lem-
branças da espera do filho. E não 
é apenas a gestante que protago-
niza lindas fotografias, os papais 
também participam. Ensaios em 
família, cheios de criatividade, 

são ótimos para registrar o perí-
odo de gestação. 

A gestação é especial, mas 
a chegada do filho é ainda mais 
marcante. Em seus primeiros 
dias e meses de vida, os bebês 
inspiram lindas fotografias. Com 
a chegada do Dia dos Pais os en-
saios são ainda mais especiais e 
até uma ótima opção de presen-
te para deixá-los cheios de orgu-
lho de seus filhos. 

Em Maravilha, a Foto Zanot-
to registra estes momentos úni-
cos há mais de 50 anos. A missão 
da empresa é eternizar momen-
tos especiais na vida das pesso-
as. A equipe convida aos papais e 
mamães para protagonizar estes 
momentos cheios de alegria, cor 
e diversão com seus filhos.  Ensaios em família são lindos no período de gestação

Fotos: Foto Zanotto
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PRimEiRa EDiÇÃO 
maravilhenses estiveram 
no fórum de Turismo 
do Vale das águas

EDuCaÇÃO Escola recebeu 25 novos computadores para uso dos alunos 

Centro Educacional mundo infantil 
ganha novo laboratório de informática 
CARINE ARENHARDT 

Foi inaugurado na tar-
de de terça-feira (30) o Labo-
ratório de Informática Luana 
Cristina Schaefer, do Centro 
Educacional Mundo Infantil 
(Caic) de Maravilha. O nome 
faz uma homenagem para a ex
-aluna Luana Cristina Schae-
fer, que faleceu em 2010, víti-
ma de câncer. 

O espaço recebeu refor-
ma no piso, paredes, parte 
elétrica, pintura, móveis no-
vos, entre outras adequações. 
Também foram instalados 25 
novos computadores. O in-
vestimento foi de R$ 79 mil, 
com recursos do município. 
Conforme a diretora da esco-
la, Ester Rollwagen, o inves-
timento é muito importante 
para escola e vai atender a to-
dos os alunos.

A inauguração contou 
com a presença da prefeita, 

Rosimar Maldaner; secretária 
de Educação, Rosiméri Rodri-
gues da Silva; diretora da es-
cola, Ester Rollwagen; equipe 
pedagógica da escola, alunos, 
vereadores e familiares de 
Luana Cristina Schaefer, ex
-aluna da escola que foi ho-
menageada. 

Mesa de honra do ato inaugural

laboratório de informática recebeu 
25 novos computadores

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

POLíTiCa 
senador e deputados do PP participam de reunião em maravilha 
CLEITON FERRASSO 

Uma comitiva de par-
lamentares do Partido 
Progressista (PP) este-
ve reunida em Maravi-
lha na noite desta quar-
ta-feira (31) no auditório 
da CDL e Associação Em-
presarial. O grupo é forma-
do pelo senador Esperidião 
Amim (PP), deputada fede-
ral Ângela Amim (PP) e de-
putado estadual Altair Sil-
va (PP), além do presidente 
estadual do partido Sílvio 

Dreveck. Eles aproveitaram 
o recesso parlamentar para 
visitar as regiões e ouvir os 
pleitos da comunidade.

Em Maravilha, o presi-
dente do partido, Jairo Mi-
guel da Silva, entregou 
vários pedidos de interes-
se social. Entre eles o pe-
dido de asfaltamento na 
Rua Presidente Jusceli-
no, em frente à Apae Ma-
risol; um aparelho de res-
sonância magnética para 
o Hospital São José de 
Maravilha; melhorias no 

Clube Recreativo Mara-
vilha (CRM); além do for-

talecimento do proje-
to do prolongamento da 

BR-158, que liga Maravi-
lha a Bom Jesus do Oeste.

A deputada federal Ân-
gela Amim reforçou que 
vai olhar com atenção os 
pedidos da comunida-
de. “As reivindicações lo-
cais vamos levar e analisar 
com muito carinho lá em 
Brasília. No segundo se-
mestre nós temos direito 
à destinação de emendas 
e, aquilo que cabe à União 
atender, vamos fazer ques-
tão de realizar”, frisou. 

Participaram do en-
contro várias lideran-
ças locais e regionais.

Cleiton Ferrasso/O Líder

CAMILLA CONSTANTIN

O 1º Fórum de Turismo do 
Vale das Águas foi promovido na 
terça-feira (30), no Pratas Ther-
mas Resort & Convention, em 
São Carlos. O secretário de Indús-
tria, Comércio e Turismo de Ma-
ravilha e presidente do Conselho 
Municipal de Turismo (Comtur), 
Gelson Rossetto, participou da 
iniciativa, juntamente com o di-
retor da pasta, Mozer de Oliveira. 

Eles foram acompanhados 
do secretário de Agricultura, Pe-

dro Gilberto Ioris, diretor de arti-
culação política, Eder Moraes, vi-
ce-presidente do Comtur, Marcos 
Horst, secretário, Márcio Stau-
dt, e de outros conselheiros e ser-
vidores públicos municipais.

O evento contou com pa-
lestras, debates e cases de ações 
que já vêm sendo desenvolvi-
das em outras regiões do Es-
tado, com o objetivo de sen-
sibilizar e mobilizar, tanto o 
setor público, quanto o priva-
do, para o desenvolvimento e in-
vestimento no setor turístico.

grupo acompanhou o evento no Pratas thermas Resort & Convention

Divulgação
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DIANA HEINz

O LEO Clube Maravilha e o 
Rotary Club Maravilha, em par-
ceria com a Secretaria de Saú-
de do município, irão promo-
ver hoje (3) evento destinado aos 
cuidados com a saúde. Realiza-
do entre as 14h e 17h no Espaço 
Criança Sorriso, a programação 
tem como objetivo promover a 
saúde da população através de 
testes, avaliações, caminhadas, 
informações sobre alimentos e 
chás, além da auriculoterapia.

Conforme um dos coor-
denadores da campanha, Ro-
naldo Piton, o local receberá 
diversos profissionais. “Tere-
mos especialistas e acadêmi-
cos de diversas áreas da saúde 

PaRCERia
Campanha da saúde será hoje (3)

Campanha da gentileza entregou flores de papel à população

que farão atividades como ava-
liação antopométrica, avaliação 
bioimpedância, índice glicêmi-
co, orientações sobre alimen-
tação, hábitos saudáveis, exer-
cícios, avaliação bucal e teste 
rápido para hepatite C em pesso-
as com mais de 40 anos”, destaca. 

A iniciativa lembra o Dia 
Nacional da Saúde, comemo-
rado na segunda-feira (5), e 
será gratuita. “Convidamos a 
população para que partici-
pe do movimento. A parce-
ria engloba muitas atividades 
que são benéficas à comunida-

de”, convidam os integrantes. 

gEnTiLEza
No sábado (27), durante a Pa-

rada 27 de Julho, os companhei-
ros realizaram a entrega de flores 
de guardanapo à população. A ati-
vidade fez parte da campanha da 
gentileza e, conforme a coorde-
nadora, Caroline Gobbi, o objeti-
vo foi de conscientizar pessoas de 
que pequenos gestos de gentileza, 
que são coisas simples, podem fa-
zer a diferença no dia de alguém. 
“Disponibilizamos a oportuni-
dade para as pessoas praticarem 
a gentileza, entregando duas flo-
res para uma pessoa, para que 
ela pudesse entregar uma das flo-
res a outra, e assim, fazer novos 
sorrisos florescerem”, explica. 

CARINE ARENHARDT 

A Apae Marisol de Maravilha 
organizou uma programação es-
pecial para lembrar a campanha 
Agosto Laranja e também a Se-
mana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múlti-
pla, comemorada entre os dias 
21 e 28  deste mês. Durante este 
mês serão intensificadas as ações 
para conscientização e preven-
ção das deficiências. 

Conforme a fisioterapeuta 
da Apae Marisol e coordenadora 
do Projeto Prevenir, Bruna Cas-
sol Daga, cerca de 70% das defi-
ciências podem ser prevenidas 
com cuidados pré-natais, du-
rante o nascimento e após a che-
gada do bebê. As ações do Agos-

to Laranja buscam informar e 
conscientizar a sociedade num 
geral sobre essa prevenção. 

Já a Semana Nacional da 
Pessoa com Deficiência Intelec-
tual e Múltipla tem como objeti-
vo abrir estes debates e colocar a 
sociedade em reflexão no dever 
da igualdade para a inclusão. “Se 
fala muito em igualdade, inclu-
são da pessoa com deficiência, 
no papel ela é muito bonita, mas 
vivenciada, a pessoa com defici-
ência e a família encontram mui-
tas dificuldades”, afirma Bruna. 

PROgRamaÇÃO
Além da programação inter-

na, voltada especificamente para 
as famílias, a Apae organizou 
ações para participação da co-

PREVEnÇÃO DE DEfiCiÊnCias Durante este mês serão intensificadas as ações para conscientização 
sobre prevenção das deficiências e inclusão 

agosto Laranja e semana nacional da Pessoa com 
Deficiência tem programação especial 

munidade em geral. Na terça-fei-
ra (6) e quarta-feira (7) será reali-
zada uma atividade em parceria 
com as escolas de educação bási-
ca João XXIII e Nossa Senhora da 

Salete, Departamento de Espor-
tes e as Mães Azuis. 

Conforme Bruna, os alunos, 
integrantes do Poder Executivo e 
Legislativo, CDL e entidades par-

ceiras vão poder vivenciar o que 
é ter uma deficiência, para ver 
quais as dificuldades do dia a dia. 
A ação faz parte do Projeto Preve-
nir, que desenvolve atividades o 

ano todo para prevenção de de-
ficiências, diagnósticos e estimu-
lação precoce e inclusão da pes-
soa com deficiência. 

No dia 20 será realizada ma-
teada com socialização na Praça 
Criança Sorriso para conscienti-
zação sobre a prevenção de defici-
ências. No dia 24 de agosto o Salão 
Paroquial vai sediar o tradicional 
almoço da Apae Marisol. As fichas 
já estão sendo vendidas na escola 
e pelos pais dos alunos, pelo custo 
de R$ 25 para adultos e R$ 12 para 
crianças de seis a 12 anos. 

Nesta semana foi instala-
do um banner na Praça Central 
e também distribuídas no local 
algumas sacolas de cor laranja 
com frases informativas sobre a 
prevenção de deficiências. 

Equipe da apae Marisol com as mães e integrantes da coordenadoria da família

Carine Arenhardt/O Líder

A equipe de ensino da Co-
ordenaria Regional de Educa-
ção de Maravilha participou 
na última semana do 14º Con-
gresso Educasul, em Balneá-
rio Camboriú. O coordenador 
regional de Educação, Erno 
Schwerz, e representantes das 
escolas de educação básica 
Nossa Senhora Salete, de Ma-
ravilha, e Professor Manoel de 
Freitas Trancoso, de Iracemi-
nha, participaram do evento. 

O Congresso apresen-
tou palestras e painéis sobre 
a Base Nacional Curricular 

Comum (BNCC). Conforme 
Schwerz, os palestrantes abor-
daram os principais desafios e 
perspectivas da educação no 
Brasil e em Santa Catarina, a 
utilização de práticas inovado-
ras que estimulem o aprendi-
zado dos alunos e de que for-
ma a Nova Base Curricular 
Comum pode contribuir para 
avanços dentro da sala de aula.

Ao final do Congresso os 
participantes obtiveram am-
pla visão sobre a BNCC e de 
que forma que eles poderão 
ser também protagonistas.

EDuCaÇÃO
Coordenaria Regional 
de maravilha participa 
do Congresso Educasul
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bOm JEsus DO OEsTE
sala de situação 
programa vistorias

Os integrantes da Sala 
de Situação de Bom Jesus 
do Oeste se reuniram na 
última semana para avaliar 
e planejar ações de contro-
le ao mosquito Aedes ae-
gypti no município. Um 
dos destaques é o mutirão 
de vistoria nas proprieda-
des residenciais, progra-
mado para ocorrer entre os 
dias 23 e 27 de setembro.  

Durante a força-tare-
fa serão vistoriadas todas 
as propriedades para ave-
riguação de locais de de-
pósito de água que possam 
resultar em proliferação 
de vetores, como caixas 
d’água sem vedação ade-
quada, piscinas, potes de 
comida e água para ani-
mais, tampas de garra-

fas e outros recipientes. 
As propriedades que esti-
verem de acordo com as 
normas serão identifica-
das com uma placa de re-
conhecimento, sendo rea-
valiadas periodicamente.

A Secretaria de Saúde e 
Sala de Situação orientam 
a toda a população para 
que intensifiquem os cui-
dados com relação aos de-
pósitos que possam acu-
mular água. Neste ano já 
foram encontrados seis fo-
cos, mantendo Bom Jesus 
do Oeste na lista de mu-
nicípios infestados. “A di-
minuição dos focos vai 
depender do trabalho con-
junto realizado não só pelo 
setor público, mas por toda 
a população”, destacam.

Encontro foi promovido na Unidade de Saúde

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

DOaÇÃO
Lions Clube maravilha Oeste promove entrega de óculos
DIANA HEINz

No mês de julho, com 
recursos obtidos com o 2º 
Jantar Beneficente, o Lions 
Clube Maravilha Oeste pro-
moveu a entrega de ócu-
los a pessoas necessitadas. 
Conforme os integrantes 
da campanha, além do lu-
cro, a compra ocorreu gra-
ças à parceria de em-
presas maravilhenses. 

A ação, realizada todos 
os anos, nesta edição pro-
moveu o teste de visão em 
471 crianças, sendo que 30 
foram diagnosticadas com 
alguma dificuldade. O clu-
be custeou as consultas que 
foram necessárias. Duran-

te a entrega dos óculos, fo-
ram 12 pessoas beneficiadas. 
“Agradecemos as empresas 

parceiras do projeto que fo-
ram a Nova Ótica, Dra Ju-
lia Broetto, Nicco Turismo, 

Erva Daninha, Ótica Maravi-
lha, Macro Lar e Ótica KLC”, 
afirmam os integrantes. 

Diversas empresas auxiliaram na compra dos óculos 

Divulgação

COnTROLE DE VELOCiDaDE No decorrer deste segundo semestre devem ser cumpridas todas as etapas 
para fazer efetivamente a instalação dos dispositivos

Dnit confirma instalação de radares nas 
travessias urbanas e pontos críticos da região 
CARINE ARENHARDT

Nesta semana a Justiça 
Federal homologou o acor-
do entre o Dnit e União para 
instalação de novos radares 
eletrônicos nas rodovias fe-
derais. Para Santa Catarina 
estão confirmados 202 equi-
pamentos para o controle 
de velocidade. A região Oes-
te também é contemplada e 
deve ter dispositivos instala-
dos nas BRs 282, 158 e 163.  

Conforme o supervisor 
regional do Dnit, Diego Fer-
nando da Silva, o número e os 
pontos onde os equipamen-
tos serão instalados na região 
ainda serão definidos, após 
conclusão do estudo técni-

co. Ele confirma que estarão 
inclusos os trechos que pas-
sam por Maravilha, Pinhalzi-
nho e São Miguel do Oeste. As 
travessias urbanas e pontos 
considerados mais perigosos, 
com maior número de aci-
dentes, terão prioridade para 
instalação dos radares. 

Nos trechos da região que 
passam por revitalização e in-
clusão de terceiras faixas a ins-
talação de novos radares pode 
ocorrer antes da finalização da 
obra, no entanto os locais pode-
rão ser modificados mais tarde. 

COnCLusÃO DO EDiTaL 
Conforme o supervisor 

regional, o acordo com o go-
verno federal dá a possibili-

dade para implantação dos 
dispositivos, mas em Santa 
Catarina o Dnit ainda aguar-
da a conclusão do proces-

so licitatório que vai definir 
a empresa responsável pela 
instalação dos novos radares. 
“Esse edital teve alguns ques-

tionamentos, levou um tem-
po a mais para poder ser con-
cluído e agora já estamos nas 
etapas finais em relação à de-

finição da empresa e assina-
tura do contrato”, explica. 

Conforme da Silva, no 
decorrer deste segundo se-
mestre devem ser cumpri-
das todas as etapas para fa-
zer efetivamente a instalação 
dos radares. Em Santa Catari-
na, os radares estão desliga-
dos desde janeiro. 

LimiTE DE VELOCiDaDE 
Os limites de velocida-

de dos novos radares devem 
manter o padrão dos equipa-
mentos antigos, que estavam 
em funcionamento até janeiro 
deste ano. Conforme da Silva, 
pode haver algumas alterações 
se essa necessidade for apon-
tada pelo estudo técnico. 

Radares estão desligados desde janeiro no Estado

Arquivo/O Líder

DIANA HEINz

A Associação Maravilhen-
se de Artesãos e Artistas Plás-
ticos (Amarap) vai atender 
em horário especial no sába-
do (10) devido ao Dia dos Pais. 

Conforme a presidente da en-
tidade, Araci Weber Pottratz, a 
instituição preparou muitas no-
vidades para a data, como por-
ta-espeto, casinhas de salame, 
relógios, cuias de times de fu-
tebol, tábuas para carne, pla-

cas decorativas, petisqueiras, 
mesas e cadeiras de madeira. 

O estabelecimento fica lo-
calizado na Rua Jorge Lacer-
da e atende de segunda a sex-
ta-feira, das 7h30 às 11h20 e 
das 13h30 às 18h e aos sába-

dos das 7h30 às 11h30. No sá-
bado (10) a Amarap permane-
cerá aberta até às 16h. “Venha 
conferir as novidades e com-
prar um presente para seu pai. 
São diversas opções em valores 
e itens diferenciados”, afirma. 

PREsEnTEs 
amarap organiza programação especial 
para o Dia dos Pais
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PaUlO CarvalhO
O jornalista Paulo Carvalho 
morreu no dia 25 de julho, 
aos 47 anos, vítima de 

infarto. Foi um dos autores 
do livro “Indefensável: O goleiro 

Bruno e a história da morte de Eliza Samudio” 
e trabalhou nos jornais Povo do Rio, Extra e 
a Notícia. além do sumiço de Eliza Samudio, 
cobriu outros casos emblemáticos, como o 
assassinato do jornalista tim lopes.

JOÃO FerNaNDeS Da Silva 
FilhO
O músico João Fernandes da 
Silva Filho, conhecido como 

Cacick Jonne, morreu no dia 
26 de julho, aos 54 anos. Ele se 

consagrou ao fazer parte da Banda Chiclete com 
Banana por duas décadas. Durante os shows, se 
aprestava com visual diferenciado, ostentando 
um cocar e pinturas indígenas no rosto.

rUSSi taYlOr
a dubladora Russi taylor, que 
fazia a voz da personagem 
Minnie Mouse, morreu no 

dia 26 de julho, aos 75 anos. 
Enquanto trabalhava para a 

Disney, ela conheceu seu marido, Wayne allwine, 
que deu voz ao Mickey Mouse. Os dois se 
casaram em 1991 e permaneceram juntos até a 
morte de allwine, em 2009. 

rUth De SOUZa
a atriz Ruth de Souza 
morreu no dia 28 de julho, 
aos 98 anos. Ela fez história 
ao ser a primeira atriz negra 

a se apresentar no teatro 
Municipal do Rio. Foi contratada pela globo 
e fez mais de 20 novelas na emissora. No 
cinema fez mais de 30 filmes, incluindo Sinhá 
Moça, que a levou a concorrer ao prêmio de 

Melhor atriz do Festival de veneza de 1954. O 
último trabalho da atriz na tv foi na minissérie 
Se Eu Fechar os Olhos agora, de 2019.

miltON Ferretti JUNg
O radialista Milton 
Ferretti Jung morreu no 
dia 28 de julho, aos 83 
anos. Com mais de 50 

anos de atuação como 
locutor esportivo e jornalístico, 

trabalhou na tv e na Rádio guaíba de Porto 
alegre, onde se consagrou na locução do 
Correspondente Renner e na narração 
esportiva, ficando conhecido como “a voz 
do Rio grande”. Em 2017 teve publicada 
a biografia “Milton Ferretti Jung: gol, gol, 
gol, um grito inesquecível na voz do rádio”, 
escrita pela jornalista Katia hoffman. 

graNt thOmPSON
O youtuber grant 
thompson morreu no 
dia 29 de julho, aos 38 
anos, vítima de acidente 

de parapente. Criador e 
estrela do canal the King of 

Random, tinha mais de 11 milhões de inscritos 
e publicava vídeos de experimentos de vários 
projetos. O mais popular deles mostrava como 
fazer peças de lego com balas de gelatina, 
tendo quase 35 milhões de visualizações.

eUSÉBiO erNeStO WeimaNN
Faleceu no dia 24 de julho, no hospital São 
lucas de guaraciaba, aos 72 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

hilÁriO COlle
Faleceu no dia 24 de julho, no hospital São lucas 
de guaraciaba, aos 59 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica da linha Índio, em guaraciaba, 
e sepultado no cemitério da comunidade.

oBItuÁrIo

A 8ª Festa do Colono e 
do Motorista de Flor do Ser-
tão, organizada pela Secreta-
ria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, reuniu 
aproximadamente mil pes-
soas. Dezenas de máquinas 
agrícolas e automóveis par-
ticiparam do desfile na Ave-
nida Flor do Sertão e recebe-
ram bênção na chegada ao 
Centro Municipal de Even-
tos, onde foi promovida a ce-
lebração religiosa. 

Presidida pelo padre Pe-
dro Almeida, da Paróquia de 
Maravilha, a celebração con-
tou com bênção das chaves 

fLOR DO sERTÃO Evento contou com desfile, bênção, celebração e almoço festivo 

festa do Colono e do motorista reúne 
aproximadamente mil pessoas 

dos automóveis e de semen-
tes, distribuídas aos agricul-
tores interessados. 

Segundo a organização 
do evento, mais de 600 quilos 
de carne foram consumidos 

Fotos: Divulgação

aproximadamente mil pessoas participaram da festa 

Desfile foi promovido na avenida Flor do Sertão

no almoço, quando também 
foi realizado sorteio de diver-
sos brindes doados pelo co-

mércio local e da região. 
Para o secretário de Agri-

cultura e Meio Ambiente, 
Rudimar Rott, a festa é uma 
forma de reconhecer a de-
dicação destas duas impor-
tantes categorias de traba-

lhadores. “Já é um evento 
tradicional e com grande 
apreço da população”, des-
taca. O secretário agradece a 
todos, especialmente as em-
presas patrocinadoras e cola-
boradores.

SergiO valmOr COvOlO
Faleceu no dia 25 de julho, no hospital São 
lucas de guaraciaba, aos 67 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

lOtÁriO ClaUDir areNt
Faleceu no dia 26 de julho, no hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 50 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja do Evangelho Quadrangular 
da linha Ouro verde, em guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

DOraCi rOSÁriO De lima
Faleceu no dia 26 de julho, no hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 86 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica de Paraíso 
e sepultado no cemitério da comunidade da 
linha Ouro verde, em guaraciaba.

OliNtO DOmiNgOS PiaNa
Faleceu no dia 28 de julho, no hospital São 
José de Maravilha, aos 71 anos. Seu corpo 
foi transladado para a cidade de galvão e 
sepultado no cemitério municipal. 

elÍ viNCeNZi
Faleceu no dia 28 de julho, no hospital São 

lucas de guaraciaba, aos 65 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal de guaraciaba.

Otilia CUNha Pereira 
Faleceu no dia 29 de julho, no hospital São 
José de Maravilha, aos 67 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária Municipal e 
sepultado no cemitério municipal. 

JOÃO FeliCetti
Faleceu no dia 31 de julho, em sua residência, 
aos 84 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Bandeirante e sepultado no 
cemitério municipal.

JOÃO FeliCeti
Faleceu no dia 31 de julho, em sua residência, 
aos 84 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Bandeirante e sepultado no 
Cemitério Católico de Bandeirante.

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

faLTa DE VELOCiDaDE

Na coluna da semana passada falamos sobre as consequ-
ências legais quando o condutor excede a velocidade conside-
rada para a rodovia, porém, importante também é mencionar 
as consequências caso o condutor sequer corresponde à velo-
cidade que a rodovia demanda.

Em contraposição ao excesso de velocidade, existem con-
dutores amedrontados na condução de seu veículo, principal-
mente em rodovias, ou até por razões da característica de seu 
veículo, acabando por dirigir seu veículo com velocidade infe-
rior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, 
prejudicando assim a trafegabilidade da pista de rolamento, 
retardando ou obstruindo o trânsito, salvo se estiver na faixa 
da direita, quando exista esse espaço. 

Desse modo, caso o condutor for flagrado nessas condi-
ções, será notificado de infração de trânsito de natureza mé-
dia, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 130,16.

Importante é analisar também quando que essa diminui-
ção de velocidade ocorre, uma vez que existem condições de 
tráfego e meteorológicas que impossibilitam o tráfego normal 
na via, o que não é considerado como infração de trânsito.

Aproveite a nossa dica.
Desejo a todos uma ótima semana!

bLOquEiO Acidente foi entre dois caminhões e local ficou bloqueado 
por horas para retirada do produto e veículos

Homem fica ferido em grave 
acidente na bR-282 em iraceminha

Um acidente registrado por 
volta de 10h15 de sexta-feira (2) 
bloqueou completamente a BR-
282 por várias horas em Irace-
minha. Foi uma colisão entre 
dois caminhões. Um dos cami-
nhões é da empresa Bom Jesus 
de Maravilha e transportava ál-
cool anidro com destino ao Rio 
Grande do Sul.

O motorista do caminhão-
tanque que transportava com-
bustível não sofreu ferimentos. 
O motorista do outro caminhão, 
com placa de São Miguel do 
Oeste, de 30 anos, sofreu múl-
tiplas fraturas e foi conduzido 
para atendimento médico no 
Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste.

Equipes da PRF, Corpo de 
Bombeiros e Samu de Mara-
vilha e São Miguel do Oeste se 
deslocaram ao local para fazer 
o atendimento. O vazamento foi 
contínuo e as guarnições per-
maneceram no local por horas 
em razão do risco de incêndio. 

Corpo de Bombeiros isolou local do vazamento pelo risco de explosão

O trânsito da rodovia BR-
282 seguiu interrompido nos 
dois sentidos por mais de cin-
co horas. A rodovia ainda estava 
bloqueada no fechamento des-
ta edição. 

Um caminhão de Francisco 
Beltrão/PR foi deslocando para 
transferir a carga de combustí-
vel que sobrou.

DEnTRO DE VOCÊ mEsmO EXisTE a CaPaCiDaDE 
PaRa sOLuCiOnaR Os PRObLEmas
As lições a serem aprendidas nesta vida são muitas; mas não 
precisamos nos preocupar, pois existe um princípio maravilhoso, 
segundo o qual “jamais nos serão apresentados 
problemas que não consigamos 
solucionar”. Existem muitos 
problemas difíceis, mas para o sr. 
A são apresentados problemas que 
somente ele pode resolver, assim como 
para o B são apresentados problemas 
que somente ele consegue solucionar.

A Polícia Militar aten-
deu uma ocorrência de pos-
se de droga na tarde de quar-
ta-feira (31), por volta das 
17h15, na Avenida Euclides 
da Cunha, Centro de Mara-
vilha. A guarnição, em ron-
das, localizou um Celta 
com placas de Foz do Igua-
çu e realizou a abordagem.

Foi localizada uma pe-
quena quantidade de ma-
conha no lixeiro do veícu-
lo e o condutor assumiu 
a posse para uso pesso-
al. A PM encontrou mais 
uma quantidade da dro-
ga dentro do porta-ócu-
los da passageira, que tam-
bém assumiu a posse.

A Polícia Civil recupe-
rou um tablet furtado no dia 
1º de abril em Maravilha. O 
aparelho está avaliado em R$ 
600. Após o registro do bo-
letim de ocorrência, os po-
liciais civis passaram a in-
vestigar com o objetivo de 
recuperar o aparelho e iden-
tificar os possíveis autores. 

Em julho o Setor de In-
vestigação da Delegacia de 
Polícia Civil de Maravilha 

identificou o possível suspei-
to e o intimou a comparecer 
na unidade policial. Inicial-
mente ele negou a participa-
ção e a posse do aparelho.

Ao ser confrontado com 
as provas angariadas duran-
te a investigação, acabou 
confessando o furto e indi-
cando o local em que o ta-
blet estava. O aparelho foi 
devolvido à vítima e o au-
tor indiciado por furto.

POLíCia miLiTaR

inVEsTigaÇÃO

Casal é flagrado 
com maconha

Polícia Civil recupera 
tablet e indicia 
homem por furto

TRÂnsiTO
Homem morre em acidente com carro de 
maravilha na bR-282

Um homem morreu atro-
pelado após um grave aciden-
te na noite de quinta-feira (2) 
na BR-282, em Nova Itabera-
ba. Myke Willian Dal’Agnol, de 
26 anos, estava em uma mo-
tocicleta. Ele perdeu o con-
trole, caiu e foi atingido por 
uma Saveiro de Maravilha. 

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado para pres-

tar atendimento, mas o mo-
tociclista morreu no local. 

O motorista da Saveiro ten-
tou desviar, mas não conseguiu e 
capotou o carro, que ficou virado 
na pista. Ele teve ferimentos na 
mão e o passageiro não se feriu. 

Myke Dal’Agnol residia em 
Chapecó. Como a família é de 
Modelo, o corpo foi velado na Ca-
pela Mortuária deste município. veículo de Maravilha ficou virado na pista após o motorista tentar desviar do motociclista

Divulgação

Ederson Abi /O Líder

Caminhão com placa de São Miguel do Oeste também se envolveu no acidente

Divulgação
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EsTaDuaL Competição foi realizada em Rio do Sul, entre os dias 18 e 24 de julho

Vôlei de maravilha participa dos Joguinhos 
Entre os dias 18 e 24 de 

julho as equipes de vôlei 
masculino e feminino e vôlei 
de praia masculino estive-
ram em Rio do Sul para par-
ticipar dos Joguinhos Aber-
tos de Santa Catarina. As 
equipes tiveram o acompa-
nhamento técnico do profes-
sor Thomas Zardo. 

O primeiro time a entrar 
em quadra foi o naipe femi-
nino de vôlei, que enfren-
tou Braço do Norte e ganhou 
por 3 sets a 0, contra Blu-
menau derrota por 3 sets a 
0, e contra Curitibanos vitó-
ria por 3 sets a 2, classifican-
do a equipe em segundo da 
chave para as quartas de fi-
nal. Na fase seguinte enfren-
taram Balneário Camboriú 
e perderam pelo placar de 3 
sets a 0. Com os resultados, a 
equipe de vôlei feminina de 
Maravilha conquistou a séti-
ma colocação dos Joguinhos 
Abertos de Santa Catarina. 

A dupla de vôlei de praia 
Luan e William entrou em 
quadra pela competição, en-

frentou Ibirama com vitória 
de 2 sets a 0, derrota contra 
São José por 2 sets a 0, em se-
guida vitória contra Braço do 
Norte por 2 sets a 0 e derro-
ta contra Canoinhas por 2 
sets a 1. A dupla de Maravi-
lha foi eliminada da compe-
tição após estes jogos. 

O naipe masculino do vô-

lei de praia enfrentou Balne-
ário Camboriú, quando per-
deu por 3 sets a 0, contra 
Caçador decidiu no tiebra-
ck e perdeu por 3 sets a 2, e 
vitória por 3 sets a 0 contra 
Campos Novos. “E assim não 
conseguimos nosso objeti-
vo principal, que era a clas-
sificação para a próxima fase, 

terminando a competição na 
11ª colocação do Estado. Não 
é uma má colocação para 
uma equipe formada com 
grande parte dos jogadores 
de atletas 2002 e 2003”, res-
salta Zardo.

Meninas ficaram em 7º lugar no Estado

Dupla de vôlei de praia luan e 
William representou o município

Equipe é formada com grande parte dos atletas de 2002 e 2003

Fotos: Divulgação

No domingo (28) foi rea-
lizada a segunda rodada do 4º 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol, categoria livre masculino, 
de Flor do Sertão. Os resultados 
foram: Posto FC 1 x 1 Cruzeiro/
Sertão Alimentos; Internacional 
1 x 1 FACC; e Sarandi/Penha-
rol A 7 x 1 Sarandi/Penharol B.

A classificação está com 1º 
FACC, 2º Internacional e 3º Cru-
zeiro/Sertão Alimentos, todos 
com 4 pontos, 4º Sarandi/Pe-
nharol A com 3 pontos, 5º Pos-
to FC com 1 ponto, 6º Amé-

fuTEbOL

COmPETiÇÃO

municipal de flor do sertão tem segunda rodada 

futsal conquista bom resultado 
fora de casa 

Equipe do Internacional de linha Fuzil inaugurou uniforme

rica e 7º Sarandi/Penharol B, 
que ainda não pontuaram.

A próxima rodada será re-
alizada amanhã (4), no Cam-

po do Internacional, em Li-
nha Fuzil, com os seguintes 
confrontos: às 8h30 América 
x FACC, às 10h Posto FC x Sa-

randi/Penharol B e às 15h In-
ternacional x Sarandi/Penha-
rol A. Folga na rodada a equipe 
do Cruzeiro/Sertão Alimentos.

Divulgação

A equipe da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer/Ace-
ma de futsal adulto de Maravi-
lha conquistou, na noite de se-
gunda-feira (29), em Mondaí, 
um importante resultado para 
sua continuidade na Copa Dalla 
Cervejaria. Os representantes de 

Maravilha triunfaram contra a 
equipe local pelo placar de 4 x 0. 

O resultado deu sobrevida 
para os maravilhenses, uma vez 
que a equipe, até a segunda-fei-
ra (29), havia jogado quatro par-
tidas, perdendo duas e ganhan-
do duas. Depois do jogo contra 

Mondaí havia ainda duas parti-
das para jogar na fase de classi-
ficação e a obrigação de ganhar 
as duas. Uma delas foi ontem 
(2) à noite, no ginásio munici-
pal em Maravilha, contra Xaxim, 
e depois tem Palmitos fora, 
com data ainda não definida. 

LEVanTamEnTO DE PEsO
iraceminhense conquista 
primeiro lugar

O atleta iraceminhense Bru-
no de Oliveira, da academia Pax 
Personal, nos dias 27 e 28 de ju-
lho, participou do 17º Campeo-
nato Catarinense de Powerlifting, 
em Laguna. Ele ficou em primeiro 
lugar na modalidade de levanta-
mento de peso. Com o resultado, 
ele se classificou para o Campe-
onato Brasileiro de 2020. Ele teve 
o apoio da administração públi-
ca de Iraceminha, Pax Acade-
mia, Posto Máximo II e Sulcredi. 

Bruno de Oliveira está classificado para o 
Campeonato Brasileiro de 2020

Divulgação
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 ONEIdE BEhLING
DiRETORia 
A caminhada do CRM foi marcada por humilhação, cornetas dos 

rivais, críticas e superação. Uma trajetória com situações em que quase 
perdeu o camisa 10 para o rival, troca de treinador, contornar o ego de al-
guns jogadores também foi necessário. Mas o segredo foi não desistir! No 
clássico com o Guarani, quando perdia por 3 a 0, buscou forças para lu-
tar, coragem para virar um jogo que estava praticamente perdido. Fazen-
do assim a base e até a estrutura para o triunfo final com o título. Todos 
os clubes tinham a motivação de querer ganhar. Mas um time campeão 
precisa, em sua atitude, uma motivação muito além do desejo da vitória. 
Aí entra a figura da diretoria. Um presidente “pé-quente” como Lorivan 
Leopoldo Webber que sempre soube comemorar a vitória do seu time, 
nunca a derrota do seu adversário. Sem esquecer do vice, Neri Almeida, 
mesmo com um turbilhão de problemas para resolver, sempre se mante-
ve sereno! Almeida chegou a trabalhar durante a competição como gan-
dula, técnico interino e como presidente na ausência de Lorivan. Os ver-
dadeiros campeões!

PRimEiRO TEmPO 
A torcida do CRM tinha razão em acreditar. O time do técnico Rudi 

enfrentou um caldeirão, tomado de torcedores do Cometa. Em desvan-
tagem após ter perdido por 2 a 0 no jogo de ida, o Cometa fez valer o fa-
tor casa e partiu para cima. Clube Recreativo Maravilha foi maduro o sufi-
ciente para segurar a pressão na primeira etapa. Administrou a vantagem 
que tinha. Trocava até alguns passes, mas o jogo foi bastante truncado. 
Time de Itapiranga insistia nos chuveirinhos, sem qualquer efetividade. 
CRM jogava na falha do time da casa para buscar o contra-ataque. A pri-
meira etapa foi muito equilibrada, onde ambas as equipes tiveram pou-
cas oportunidades de abrirem o placar, visto que as defesas estavam bem 
postadas e as principais chances foram de bola parada.

sEgunDO TEmPO
Já na etapa complementar, foi teste para cardíacos! Logo de cara 

quem assustou foi o CRM. Della fez uma defesa difícil, após finalização 
de Budda. Cometa respondeu exercendo uma pressão terrível. Aos 9 mi-
nutos Fabião realiza uma defesa milagrosa. Gol dos caras foi aos 12 mi-
nutos. Cobrança de escanteio, ninguém marcou, Willian Bones de cabe-
ça mandou para a rede. Aos 30 minutos uma situação crítica, Santos foi 
expulso depois de acertar o adversário. Mesmo com um homem a me-
nos, Renatinho roubou uma bola no meio-campo, lançou Marquinhos 
Cascavel que invadiu a área e foi derrubado, pênalti para Maravilha. Thia-
go Maringá, aos 33 minutos, bateu com tranquilidade empatando a pele-
ja. Dois minutos depois o Cometa marcava o segundo gol. Novamente na 
bola parada, Yan, com certa liberdade, sem marcação, mandou pro gol. 
Aos 37 minutos ocorreu a expulsão de Thomas, jogador do Cometa. Nos 
acréscimos dois lances dramáticos: aos 47 minutos Fabião faz uma defesa 
com o pé esquerdo, aos 49 minutos o goleiro Della, de cabeça, quase mar-
cou o terceiro gol, a bola passou rente ao travessão.

fEsTa
O domingo (28) terminou feliz em Itapiranga. Em um jogo difícil e 

com o estádio lotado, o CRM saiu campeão e levantou o troféu do Cam-
peonato Estadual de Amadores Fase Oeste. No placar agregado CRM 3 x 2 
Cometa. Foi a coroação de um trabalho bem feito entre jogadores, comis-
são técnica e diretoria. Trabalho foi com humildade, sempre priorizan-
do o grupo. A comemoração no gramado do adversário contrastou com 
o estádio a essa altura quase vazio. E o foco voltado para os torcedores de 
Maravilha que acompanharam o time. Com gritos de é campeão, cam-
peão voltou, bicampeão... A festa só terminou em Maravilha, com desfi-
le no carro dos bombeiros.

 sELEÇÃO 
A coluna montou a seleção do campeonato: goleiro Fabião 

(CRM), lateral direito Diogo (Aliança), zagueiros Michel Franke, 
Djonathan (CRM) e lateral esquerdo Fera (CRM); volantes Alemão 
(CRM) e Edson Negão (Aliança); meias Renatinho e Santos (CRM); 
atacantes Thiago Maringá (CRM) e Campo Erê (Cometa). Técnico 
Valentim (Cometa).

PROnTO PaRa usaR Inauguração ocorreu na quarta-feira (31) e contou 
com a presença de autoridades e público 

Centro esportivo do bairro Progresso 
é inaugurado em maravilha 
CLEITON FERRASSO 

A administração muni-
cipal de Maravilha inaugu-
rou na quarta-feira (31) o 
Ginásio de Esportes Nelci-
dio Imhoff, no Bairro Pro-
gresso. O espaço será uti-
lizado pela Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer 
em três modalidades: tae
-kwon-do, ginástica rítmi-
ca desportiva (GRD) e tênis 
de mesa. 

O ato oficial faz parte 
da programação de aniver-
sário de 61 anos de Mara-
vilha. A quadra passou por 
reformas e adequações no 
início deste ano. O trabalho 
no local foi executado pela 
empresa P&F Pavimenta-
ção e Saneamento, vence-
dora da licitação. O inves-
timento na reforma é de R$ 
61.500 mil, recursos do go-
verno federal. 

REfORmas
A quadra teve as late-

rais fechadas, além de ou-
tras pequenas adequações. 
A reforma foi uma exigên-
cia do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE). A estrutura 
é nova, construída em 2015, 
mas devido a algumas di-

vergências na execução do 
projeto teve atraso na entre-
ga oficial. O investimento, à 

época, foi de aproximada-
mente R$ 500 mil, com re-
cursos do FNDE.

ginásio foi construído em 2015 e recebeu reforma em 2019

Diversas lideranças participaram do ato de entrega oficial do ginásio

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

DETERminaÇÃO

menino de 11 anos pinta toalhas para 
participar do brasileiro de Tae-kwon-do

O maravilhense Vitor Za-
natta tem 11 anos e é apai-
xonado por tae-kwon-do. 
Orgulho dos pais, ele se de-
dica aos treinos desde os sete 
anos, período em que con-
seguiu, com muito esfor-
ço, passar em nove exames 
de faixa. Hoje ele está na fai-
xa vermelha de ponta preta. 
Depois da classificação para 
o Campeonato Brasileiro de 
Tae-kwon-do, Vitor busca re-
cursos para auxiliar nas des-
pesas, já que a jornada será 
cara. Antes disso, ele já ha-
via iniciado o trabalho de 
pintura de toalhas para aju-
dar a fazer o exame de faixa. 

De acordo com ele, o 

campeonato será de 13 a 18 
de agosto no Rio de Janei-
ro. Porém, os custos são al-

tos. Por ser apaixonado pelo 
esporte, Zanatta quer cres-
cer na modalidade, buscar 

a tão sonhada faixa preta, 
quer ser professor e também 
alcançar o posto de mes-
tre tae-kwon-do. Por isso, 
quer participar da competi-
ção do Rio de Janeiro, bus-
cando mostrar seu poten-
cial e adquirir experiência.

Há dois anos pintan-
do as toalhas para passar 
nos exames de faixa, Za-
natta acredita que vai con-
seguir juntar o dinheiro 
para participar do desa-
fio nacional. Para ajudar 
o jovem na compra das 
toalhas basta acessar o Fa-
cebook da mãe, Márcia For-
mehl Zanatta, ou pelo te-
lefone (49) 98825 4616.

vitor exibe toalha pintada por ele e que está sendo comercializada

Ederson Abi /O Líder
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A tarde de domingo (28) vai 
ficar marcada na história do Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM), 
pois será lembrada como o dia 
em que o CRM conquistou o se-
gundo título consecutivo da fase 
Oeste do Estadual de futebol não 
Profissional – Taça Schroeder Es-
quadrias.

O começo foi um pouco tur-
bulento, com resultados negati-
vos, atuações ruins e divergências 
na comissão técnica. As primeiras 
partidas foram comandadas pelo 
técnico Valdirzinho, depois ele foi 
dispensado e quem assumiu foi 
Rudi, com auxílio de Capeli. Mes-
mo assim continuou com apre-
sentações que causavam críticas 
por parte da imprensa esportiva e 
da torcida. 

DiVisOR DE águas 
Veio o clássico do returno da 

fase de classificação. Ainda no 
primeiro tempo o Guarani con-
seguiu abrir três gols de vanta-
gem, o CRM tira força de onde 
ninguém imaginava e até o fim 
do jogo vira o placar para 4 x 3. 
A partida contra o Guarani foi a 
penúltima do returno, na última 
o CRM foi a São Carlos enfren-
tar o Metropol. Lá em São Carlos 
o CRM ganhava o jogo até os úl-
timos minutos de partida, o que 
garantia a primeira colocação no 
grupo, quando a arbitragem mar-
ca pênalti para o Metropol, a equi-
pe da casa empata, coloca o Me-
tropol em primeiro do grupo e o 
CRM cai para terceira colocação, 
pois o resultado do outro jogo da 
chave, entre Guarani x Ipiranga, 
de Águas Frias, no mesmo horá-
rio em Maravilha, dava a segunda 
posição do grupo para o Ipiranga. 

maTa-maTa
E veio a fase do mata-mata, 

quando o CRM embalou e nem 
mesmo o único time invicto até 
então, o Metropol, conseguiu se-
gurar o clube maravilhense. Na 
fase pré-quartas de final o CRM 
pegou o Ipiranga de Águas Frias. 

TaÇa sCHROEDER Conquista foi fora de casa, em Itapiranga, contra o Cometa 

CRm é o campeão 2019 da fase Oeste do Estadual 

Equipe festeja com familiares, amigos e diretoria do clube 

Equipe de arbitragem com os capitães das equipes thiago Maringá foi o artilheiro da competição Presidente, lorivan Weber, ao lado do capitão, Michel Franke

torcida rubro-negra marcou presença no Estádio da Montanha 

Fotos: Marcelo Rissi/colaboração 

Neste duelo em casa vitória de 1 x 
0 e em Águas Frias vitória de 1 x 0. 

Nas quartas de final o CRM 
enfrentou o Aliança de São João 
do Oeste. Em Maravilha no jogo 
de ida empate em um gol, resul-
tado que fez com que o jogo da 
volta fosse uma batalha épica 
na cidade de São João do Oeste, 
pois outro empate levaria a deci-
são aos pênaltis, e foi o que acon-
teceu. O outro empate pelo mes-
mo placar aconteceu, mas com 
muito sacrifício, pois do final da 
partida, quando o jogo estava 
empatado, o Aliança tem um pê-
nalti a favor, Jair Muller foi quem 
bateu e o goleiro Fabio do CRM 
pegou. Nas cobranças de pê-
naltis, mais uma vez Fabio pe-

gou um e na última cobrança do 
Aliança, Jairzinho bateu na trave. 
O resultado garantiu o CRM nas 
semifinais para enfrentar o Me-
tropol de São Carlos.

Na semifinal os maravilhen-
ses iriam pegar o único time in-
victo no ano, com um goleiro afa-
mado pela imprensa local por 
pegar até mesmo sinal de wi-fi, 
tamanha a boa fase dele. Na pri-
meira partida o CRM, em casa, 
não tomou conhecimento da 
equipe do Metropol e logo apli-
cou o placar de 3 x 0, o que garan-
tiu conforto para a partida da vol-
ta. Em São Carlos o duelo foi sob 
muita chuva, campo escorrega-
dio e dificuldades com lesões de 
jogadores, como o Cesar, que an-
tes mesmo dos 10 minutos de 
partidas teve que sair do jogo de-
pois de levar uma pancada nas 
costas. Em São Carlos o CRM em-
patou em 1 x 1 e se classifica para a 
final para enfrentar o Cometa. 

DECisÃO 
Uma decisão com cara e cli-

ma de decisão clássica de dois 
grandes times e duas camisas de 
muito peso no cenário regional e 
estadual, CRM e Cometa fizeram 

uma final digna da Taça Shroe-
der Esquadrias. O fato das duas 
equipes já estarem classificadas 
para a fase estadual não tirou o 
brilho e o desejo da conquista 
pelo título da fase regional. 

No jogo de ida em Maravilha 
a torcida do CRM lotou o estádio 
e a do Cometa também marcou 
presença. A vitória do CRM fez 2 
x 0. Mais uma vez na reta final da 
competição o CRM fez o resul-

tado em casa, que garantiu cer-
ta tranquilidade na partida deci-
siva. Com esse placar, o CRM em 
Itapiranga poderia até perder por 
uma diferença de 1 gol ou empa-
tar por qualquer resultado. 

No domingo (28) a torcida 
de Maravilha também acompa-
nhou o CRM e a torcida da casa 
lotou todos os espaços. Dentro 
de campo um jogo pegado, com 
o Cometa tomando a iniciati-
va, pois precisava reverter o pla-
car desfavorável do domingo 
anterior. Primeiro tempo aca-
bou com o placar fechado e as-
sim ficou até no segundo tempo, 
quando Thomas, aos 12 minu-
tos, fez o primeiro do Cometa, 
mas a reação dos maravilhen-
ses veio aos 32 com Tiago Ma-
ringá, que empatou de pênalti. 
Depois de jogada rápida de Re-
natinho no contra-ataque, man-
dou para Marquinhos e invadiu 

a área, quando foi derrubado e 
o árbitro marcou penalidade. O 
segundo gol do Cometa veio aos 
35 minutos, com Thomas. Final 
de partida 2 x 1 para o Cometa, 
resultado que garantiu o quarto 
título da fase Oeste para o CRM. 
Foram expulsos, do Cometa: 
Thomas, e do CRM: Santos.

No dia o CRM foi coman-
dado pelo auxiliar técnico Ca-
peli, pois Rudi estava expulso. 
O CRM foi a campo com Fa-
bio, Marcos, Dionatan, Michel, 
Fera, Faria, Cesar (Gustavo), 
Thiago Maringá (Wilson), San-
tos, Buda (Marquinhos) e Re-
natinho. No grupo também es-
tava Cuia, Dirceu, Bill, Gustavo, 
Deni, Vando e Fernando. 

O cometa do técnico Valen-
tim jogou com Dela, Thomas, 
Escalon (Marcelo), Nata, Feijão, 
Reiler (Thiaguinho), Adalmir 
(Ian), Willian, Pablo (Negão), 
Quinhoia (Gean) e Campo Erê. 
Ainda no grupo Robinho, Tarci-
sio, Thiago e Fabiano.

fasE EsTaDuaL  
No Campeonato Estadual 

de Futebol não Profissional vão 
participar da competição pela 
Copa Sul Caravaggio e Metropo-
litano (ambos de Nova Veneza); 
Copa Interligas, Náutico e Grê-
mio Cachoeira (ambos de Flo-
rianópolis); Copa Oeste: CRM 
(Maravilha) e Cometa (Itapi-
ranga); Copa Norte, Pirabeiraba 
(Joinville); Liga Vale Norte, Ju-
ventus (Ibirama).

O sistema de disputa será 
eliminatório (mata-mata) e as 
datas serão: quartas de final, 7 e 
21 de setembro; semifinais, 12 
e 26 de outubro; finais, 9 e 23 
de novembro.
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