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Com avaliação 
positiva, CTG 
encerra a Semana 
Farroupilha

Terceira Idade 
vai eleger rainha, 
princesas e 
miss simpatia 

Maravilha sedia a 
4ª etapa do Circuito 
Catarinense de 
Tênis de Mesa

Obra na Avenida 
Maravilha deve 
ser finalizada 
antes do Natal

Atividades tiveram participação 
expressiva da comunidade e encerram 
hoje (21) com jantar-fandango 

Conheça quais são as 14 candidatas 
ao título. Escolha está marcada para o 
próximo sábado (28) 

Evento realizado no último fim 
de semana reuniu mais de 180 
mesatenistas de Santa Catarina 

Segundo engenheiro, construção 
física já ultrapassa 50% e aumenta a 
expectativa para dezembro 

traDiCiOnaliSmO SOBeranaS inÉDitO revitaliZaÇÃO

PÁginaS 6 e 7

O nível do Rio Jundiá e a troca da bomba afetam a captação de água da Casan. Nesta semana o município de Maravilha 
decretou Situação de Emergência pela falta de chuvas, que prejudicou também o abastecimento para 
animais, produção de leite e lavouras no interior

Chuva ameniza efeitos
da estiagem no interior, mas falta 
de água segue na cidade
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arte
FERNANDO C. ZIMMERMANN

OS artigOS aSSinaDOS SÃO De reSPOnSaBiliDaDe DOS autOreS e nÃO refletem neCeSSariamente a OPiniÃO DO JOrnal O líDer.

Charge

DiagramaÇÃO
JOSIELE ERLO ZAMBIASI

DiretOr:  WOLMIR HÜBNER

eDitOr-Chefe:  FERNANDO HÜBNER

DiretOra-COmerCial: SIMONE HÜBNER

eDitOra: CARINE ARENHARDT

LUCAS MIGUEL
GNIGLER
www.lucasmiguel.com
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reDaÇÃO:
CAMILLA CONSTANTIN
CARINE ARENHARDT
CLEITON FERRASSO
DIANA HEINZ
EDERSON ABI
NELCIR DALL’AGNOL

PROGRAMAÇÃO
7h às 9h: Café da manhã e 
recebimento das bezerras

traDiCiOnal Evento em Cunha Porã também irá contar com 
feira de máquinas agrícolas

Clube da Bezerra auriverde será 
promovido no próximo mês
CAMILLA CONSTANTIN 

A Cooperativa Regional Au-
riverde irá realizar a 23ª edição 
do Clube da Bezerra Auriverde 
no dia 19 de outubro, em Cunha 
Porã. Conforme os organizado-
res, o evento tem por finalidade 
apoiar os produtores com ensi-
namentos técnicos para apren-
der a criar bezerras, fazendo com 
que se tornem vacas com melhor 
desempenho produtivo, sanitá-
rio e com alimentação adequa-
da, tornando-se mais rentáveis.   

Na ocasião, também será re-

alizada a 9ª Feira de Máquinas 
Agrícolas, com exposição de di-
versos modelos. O Clube da Be-
zerra Auriverde já é tradicional 
no município e muito aguardado 
pelos produtores de leite associa-

dos da Auriverde, colaboradores 
e apreciadores em geral. 

Ponto alto do evento será o julgamento das bezerras

8h às 9h: Alojamento e 
visitação das bezerras
9h15: Abertura do evento 
com o presidente da 
Auriverde, Claudio Post
9h30: Desfile das campeãs 
da última edição
10h: Abertura do 
julgamento das bezerras
12h: Entrega da placa de 
participação aos produtores
12h30: Almoço
13h20: Retorno ao 
julgamento das bezerras 
(aberto ao público em geral)
16h: Encerramento

Divulgação
PunhaDO De CrenÇaS

Há alguns dias um texto meu vazou do Instagram para o 
Facebook porque eu postei na conta errada. Só percebi no ou-
tro dia, com as notificações. Alguém comentou, lá no Face, 
que é “Facil falar; dificil faser” (sic). Pode ser.

Mas não sei se é tão fácil falar/escrever. Escrever em bus-
ca de sentido e para buscar orientação para os próprios dias 
tem sido difícil. Na maioria do tempo até funciona, até moti-
va. Mas em momentos críticos (em geral momentos de dúvi-
da) a primeira reação é o silêncio. O que não seria, em si, um 
problema. Mas o silêncio de quem escreve significa parar a 
busca por sentido – e isso é um problema.

Talvez você já tenha lido um dos meus textos quando es-
tava em um dia ruim. E pensou: “O que o Lucas sabe? Falar é 
fácil!” Eu entendo, pois em dias difíceis, sinto o mesmo, e pen-
so: “O que eu sei, afinal?” E então, resignado e em silêncio, 
abandono o que eu estava pensando ou escrevendo. 

Na busca por orientação e sentido, falar (escrever) é mais 
difícil do que fazer.

*
Talvez você pense que a vida é um jogo. Justo.
E se você pensa assim, precisa concordar que todo jogo 

traz sua dose de sorte e azar. E a sorte e o azar são aleatórios. 
No longo prazo, 50% para cada lado da moeda.

Por isso, se você acha que a vida é um jogo, não pode 
ficar abalado nas derrotas. Em tese, elas vão acontecer 
na mesma proporção das vitórias. Você deveria esperar 
por elas.

E assim, para você que acredita que a vida é um jogo, 
uma ideia: considere cada dia um jogo diferente. Pensan-
do dessa forma, o seu maior objetivo não deveria ser ganhar. 
O objetivo deveria ser permanecer no jogo.

Só permanece no jogo quem é um bom jogador. E a me-
lhor definição que eu consigo imaginar para um bom joga-
dor: aquele que conhece bem as regras.

Quem sabe jogar é convidado para jogar de novo, todos 
os dias – pois é agradável jogar com quem sabe jogar.

Não sei se concordo com a ideia de que a vida é um 
jogo. Mas tendo a aceitar que cada dia representa uma 
partida diferente.

*
Já sabemos que a busca por conhecimento revela, cada 

vez mais, o tamanho da ignorância. A psicologia mostra que é 
mais fácil tocar a vida só com um punhado de crenças: inter-
pretando o mundo com poucas e pouco questionadas regras.

Além de ser trabalhoso, buscar conhecimento tem um 
preço alto: confusão, falta de orientação e incerteza. É uma 
escolha difícil. Mas não é crítica: ignorando a outra opção, se-
guimos faceiros com meia dúzia de crenças.
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LIÇÕES DE VIDA
Se o dinheiro e o poder te deixam arrogante, 
a doença e a morte irão te mostrar que 
você não é nada neste mundo...

PROTEJA
>>>

O QUE TEM
MAIS VALOR
PARA VOCÊ.

SEGUROS DO SICOOB
sicoob.com.br

Central de Relacionamento Sicoob Seguros - Capitais e regiões metropolitanas: 3003 5262 | Demais localidades: 0800 725 8285 - Atendimento 24 horas
Ouvidoria: 0800 725 0996 - de segunda a sexta, das 8h às 20h | ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 - de segunda a sexta, das 08h às 20h

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

inauguraDO

Conforme foi registrado na edição anterior, o Institu-
to Mix de Profissões inaugurou em Maravilha na terça-fei-
ra (17), na Rua Irmã Maria Borja, 100, em anexo à Unopar. Ao 
todo, são mais de 100 cursos profissionalizantes disponibili-
zados pela unidade do IM de Maravilha, divididos em dez áre-
as de conhecimento: Tecnologia, IM Maker, Gastronomia, 
Moda, Saúde, Beleza, Construção Civil, Administrativa, Idiomas 
e Individualizado. Os profissionais convidam a todos para co-
nhecer o local e os cursos oferecidos, além das promoções es-
peciais. “Venha conhecer nosso jeito IM de ser”, destacam.

Camilla Constantin/O Líder

CELULAR: FONTE DE CONTAMINAÇÃO  

Um mapeamento realizado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
do Hospital das Clínicas da USP em Ribeirão Preto (SP) identificou que 
a maioria das bactérias está resistente à limpeza diária e que o celular é 
uma das principais fontes de contaminação nesses ambientes. Os resul-
tados do estudo foram publicados em artigo na revista inglesa “Frontei-
ras na Saúde Pública”, em agosto deste ano. Segundo o pesquisador Lu-
cas Ferreira Ribeiro, o objetivo do grupo é alertar profissionais da saúde 
sobre a importância da revisão constante dos protocolos de higiene.

Antônio Luiz/EPTV

VOLTA AO CARGO dE PREFEITO

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, de-
terminou na quarta-feira (18) o trancamento da ação penal que tra-
mita no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) contra o prefei-
to afastado de Nova Erechim, Nedio Antonio Cassol. Ele foi preso em 
março deste ano durante uma operação da Polícia Civil, acusado de co-
brar propina de uma empresa, e ganhou liberdade em julho, depois de 
128 dias. Com a decisão do ministro, Cassol volta ao cargo de prefeito.

OKTOBERFEST IN MARAVILHA

Já está rodando na Líder FM o promocional para a grande 
festa a ser realizada, como nos anos anteriores, no Centro Cul-
tural 25 de Julho. A  11ª edição da Oktoberfest in Maravilha será 
nos dias 18 e 19 de outubro. Conforme o presidente da institui-
ção, Mario Fülber, o evento inicia na sexta-feira (18) com jantar 
típico na sede da entidade organizadora, a partir das 20h30. No 
sábado (19) a festa começa com carreata às 16h30, a partir do 
Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow, com destino ao 
Espaço Criança Sorriso, onde haverá sangria do primeiro barril 
de chope às 17h30. Às 21h30 serão realizadas apresentações de 
grupos de danças do município no Parque de Exposições Car-
los Alberto Begrow. Depois das 22h haverá show com a Ban-
da Berlin e Cosmo Express, totalizando oito horas de música. 

A PRIMAVERA 
CHEGOU

A estação mais gos-
tosa e querida de todos, a 
primavera, chegou. Com 
ela as flores e o perfu-
me embelezando todos 
os ambientes. Muda es-
tação, a moda e os am-
bientes também. Aprovei-
te bem a estação e curta!

INTERNET NÃO É TERAPIA

É exagerada a exposição de algumas pessoas nas re-
des sociais. Não podemos sair falando tudo na inter-
net. Não é lugar de terapia. As pessoas que te seguem 
não são suas amigas e observe que esses acessos nada 
mais são do que invadir a tua privacidade. Uma pes-
soa discreta é outra imagem que transmite. Ob-
serve. Ficar horas por dia perdendo tempo nas 
redes sociais é preocupante.

Acusados de desviar 
mais de R$ 10 milhões

Um ex-diretor-presidente e o as-
sessor jurídico da associação que 
administra o Hospital Regional do 
Oeste (HRO) e também dois sócios
-administradores da empresa que 
prestava serviços de exames labo-
ratoriais ao hospital passaram a ser 
réus. Os quatro são acusados de des-
viar mais de R$ 10 milhões do Siste-
ma Único de Saúde (SUS) no perí-
odo de 2014 a 2017. A denúncia foi 
formulada pelo Ministério Público 
Federal (MPF) de Santa Catarina.

SORDI CELULARES

Tive a oportunidade de co-
nhecer pessoalmente a nova loja 
de celulares do amigo Sordi. Mo-
derna e com um visual muito ade-
quado e a variedade de artigos do 
ramo e marcas de ponta. Com um 
ótimo movimento, parabenizo 
toda sua equipe e sua dedicada es-
posa pelo atendimento. Parabéns!
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Br-282 PODe Se tranSfOrmar em Outra 163
Para quem trafegou pela BR-282 na semana passada, em que 

pese não haver juízo de admissibilidade por parte do Dnit, ficou 
claro que as obras haviam sido paradas e que ninguém, no trecho 
de São Miguel a Chapecó, estava trabalhando no trecho da rodo-
via. Nenhuma das empresas, que são duas (uma de São Miguel a 
Maravilha e a outra de Maravilha a Chapecó), estavam desenvol-
vendo atividades. Na segunda-feira (16) havia um local apenas 
com obra, nas imediações do trevo de Pinhalzinho. Muito pouco. 
Quase nada. Toda esta situação gera uma grande incerteza na co-
munidade, até porque já temos o mau exemplo ocorrido na BR-
163, entre São Miguel e Dionísio Cerqueira, com obras há anos 
paradas e sem a menor perspectiva. E a grande semelhança, en-
tendo, são exatamente as obras paralelas, ou seja, nas margens da 
rodovia, sem mexer no pavimento asfáltico. Está sendo exatamen-
te o que vem ocorrendo na BR-282. A mesma situação que gera 
o mesmo temor, das obras ficarem como estão e sem perspectiva 
como já ocorre na 163. Não quero ser pessimista, mas já havia um 
receio de longa data que a coisa pudesse parar. Já parou outras ve-
zes, já foi retomada, mas a insegurança continua. No que se refe-
re aos pagamentos para as empreiteiras, não há uma coisa precisa, 
devidamente documentada, empenhada. Se trabalha com imen-
sa incerteza, e por isso as obras têm sofrido tantas interrupções. 
Como disse. O problema é se parar e não retomarem.

PeDra CantaDa
Ainda me reportando às semelhanças negativas com a 163, tive-

mos a mesma situação que tantas vezes critiquei e escrevi. Estavam 
realizando obras de infraestrutura nas margens da rodovia, e deixan-
do o pavimento de lado. No meu modesto entender, isso não resol-
via, porque nosso grande problema é exatamente o pavimento, com 
péssimas condições de conservação. Tanto fizeram às margens da ro-
dovia, que no final das contas, as obras pararam e o pavimento está 
em condições sofríveis em vários locais. Enfim, novamente voltamos 
à velha situação. Precisamos de classe política forte, para pleitear em 
Brasília não apenas a continuidade das obras. É preciso pleitear os pa-
gamentos, o empenho de valores, e por fim, que as obras sigam até 
seu fim, para a alegria e segurança do povo aqui do Oeste do Estado.

fiSCaliZaÇÃO De velOCiDaDe 
naS rODOviaS eStaDuaiS

Tem gente achando que os radares foram retirados em to-
das as esferas policiais. Não é bem assim. Apenas a PRF não 
está usando os radares móveis. A fiscalização por parte da Po-
lícia Militar Rodoviária, em rodovias estaduais, segue normal. 
Portanto, quem anda nas rodovias estaduais, fique atento. Cla-
ro, tem a questão da ultrapassagem em locais indevidos e a em-
briaguez ao volante, os grandes problemas que perambulam 
por nossas rodovias, com motoristas imprudentes. Para isso, os 
rigores da multa, que por sinal, não tem resolvido.

Cultura alemÃ
Coral de maravilha participa de encontro 
Cultural latino-americano
CAMILLA CONSTANTIN 

De 11 a 14 de setembro 
foi realizado o 17º Encontro 
das Comunidades de Coloni-
zação Alemã da América La-
tina (CAAL), em Treze Tílias. 
Lideranças educacionais, po-
líticas, empresariais, artísti-
cas e culturais, de diversos pa-
íses, marcaram presença no 
evento, que contou com pales-
tras e apresentações culturais. 

O professor maravilhen-
se Altair Reinehr proferiu pales-
tra sobre “O legado de dois emi-
nentes Teuto-Brasileiros: Padre 
Balduíno Rambo e Germano 

de Novais”. Ele conta que os te-
mas predominantes foram as ár-
duas lutas dos pioneiros, o pro-
gresso até os dias de hoje e as 
perspectivas para o futuro, além 
da importância da preserva-

ção da cultura em seus múlti-
plos aspectos, principalmen-
te o idioma. “É através dele que 
tudo nos é repassado. Além dis-
so, o domínio de mais idiomas 
não abre apenas mercados, mas, 

especialmente, corações”, diz. 
O encerramento con-

tou com hora artística e cul-
tural, quando grupos de dan-
ças folclóricas e corais da região 
se apresentaram, incluindo o 
coral alemão Immer Fröhli-
ch, da Associação Cultural Ale-
mã de Maravilha (Acalmar).

Reinehr destaca que é algo 
para ficar na história, já que 
foi a primeira vez que um co-
ral da Cidade das Crianças se 
apresentou em um encon-
tro cultural latino-america-
no. A próxima edição do even-
to será realizada no Paraguai, 
em data ainda a ser definida. 

Coral alemão immer Fröhlich durante apresentação em treze tílias 

Divulgação

nÃO fOi DeSSa veZ Representantes de entidades sociais estiveram 
presentes na última sessão da Câmara para acompanhar a votação. 
Texto deve voltar à discussão nesta segunda-feira (23)

votação do projeto sobre a 
doação de recursos é adiada
CLeITON FerrASSO

A votação do substituto global 
ao projeto de lei nº 022/19, que au-
toriza e especifica a doação de re-
cursos oriundos da coleta seletiva 
para entidades sociais, foi adiada. 
O texto entrou em discussão na se-
gunda-feira (16) e recebeu pedi-
do de vistas da vereadora Marclei 
Grando a fim de analisar melhor 
o documento. O presidente do Le-
gislativo, Jandir Primon, atendeu 
ao pedido e a votação ficou para a 
segunda-feira (23). 

Muitas entidades sociais 
não concordam com o novo 
modelo de repasse apresenta-
do no substituto ao projeto e 
marcaram presença na última 
sessão. Em conversa com re-
presentantes dos grupos, a or-
dem de pagamento aos grupos 
sociais ficaria alterada, com-
parado com o texto original e 

acordo definido em consenso. 
Além disso, ele cria requisito 
impedindo outras instituições 
de receberem o recurso porque 
teriam que fazer uma declara-
ção de utilidade pública. 

Diante disso, foi protocola-
do um ofício na Câmara com 12 
assinaturas de representantes 
das entidades contra o substitu-

tivo ao projeto original. 

vOtaÇÃO De matÉriaS
Durante sessão várias maté-

rias foram votadas, dentre elas 
o projeto de lei complementar 
nº 013/19, que altera a lei com-
plementar nº 099/2016. O texto 
dispõe sobre normas relativas 
ao parcelamento do solo ur-

bano do município de Maravi-
lha. Ele foi aprovado em segun-
do turno. 

Já em primeiro turno foi 
apreciado o projeto de lei que 
autorizava a instalação de uma 
empresa no ramo de artefatos 
de concreto, tubos, pavers e es-
quadrias de alumínio na Zona 
Residencial 2. Ele foi arquivado. 

Representantes de grupos sociais assistiram pessoalmente à última sessão

Cleiton Ferrasso/O Líder

O prazo para o pagamen-
to da última parcela do IPTU 
2019 encerrou na segunda-fei-
ra (16) e os atrasos representam 
mais de 10% do valor total lança-
do. Conforme o secretário de Ad-
ministração, Cleiton Borgaro, a 

previsão de arrecadação com o 
pagamento do IPTU 2019 era de 
R$ 3.186.331,01. Deste total, até 
a quarta-feira (18) os contribuin-
tes haviam pago R$ 2.794.071,40. 

O município ainda teria 
aproximadamente R$ 392 mil 

para receber do IPTU 2019. So-
mando ao IPTU, o pagamen-
to do Funrebom e da Coleta do 
Lixo, o valor total a ser pago pe-
los contribuintes neste ano é de 
R$ 4.350.595,00. Os proprietários 
de imóveis com atraso no paga-

mento passam a integrar a lis-
ta de dívida ativa do município.

Para o IPTU 2020 já está 
aberto o prazo para os pedidos 
de isenção. Os interessados de-
vem procurar a Secretaria de As-
sistência Social do município. 

iPtu 2019
atrasos no pagamento somam mais de r$ 390 mil
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CiDaDe limPa 
Hoje (21) é o Dia Mundial da Limpeza, ação pensa-

da para conscientizar as pessoas sobre as consequên-
cias do descarte incorreto do lixo. Independente da data, 
é importante lembrar que são pequenas ações do cotidia-
no que fazem a diferença, não necessariamente sendo pre-
ciso mobilizar grandes grupos e promover ações diferen-
ciadas. Afinal, bons hábitos para manter o município limpo 
devem começar dentro do lar de cada um. Reveja suas atitu-
des e tenha bom senso: uma cidade com ruas e calçadas su-
jas é apenas um retrato da conduta de seus moradores. 

A população de Maravilha quer saber: até quando vamos con-
tinuar com problemas no fornecimento de água na cidade? Per-
gunta que por enquanto está praticamente sem resposta, apenas 
ações paliativas. Na segunda-feira (16) estiveram em Maravilha 
dois servidores da Casan para conversar com vereadores e servi-
dores da Casa de Leis e também representantes do Executivo. O 
que eles ouviram foi muita reclamação, deu pra perceber que a es-
tatal mandou representantes sem respostas concretas para as per-
guntas. Os maravilhenses cobram mais investimento por parte da 
Casan, pois a empresa fatura em Maravilha mais de R$ 550 mil por 
mês e o que repõe é apenas a manutenção e ainda pouca. Tem fal-
ta de servidores e tem falta de investimento para o município. 

Cadê a água 
que estava aqui?

eStaDO e uniÃO OmiSSOS 
Nesta semana uma entrevista com o presidente da Amerios e pre-

feito de Saudades, Daniel Kothe, nos fez refletir, mais uma vez, sobre a 
omissão por parte do governo do Estado e União quando se trata de ga-
rantir atendimento justo para a população. Municípios da região da 
Amerios (assim como os demais Brasil afora) estão tendo que economi-
zar em outras áreas para atender pacientes da alta e média complexida-
de na saúde. Mas espera, estas seriam funções do Estado e União, mu-
nicípios não têm obrigação de atender alta e média complexidade. No 
entanto, diante da inércia, da falta de competência e falta de responsabi-
lidade dos governos estaduais e federal, os gestores municipais estão as-
sumindo mais esta conta, e claro, sem receber o devido ressarcimento. 
Enquanto isso, Estado e União bancam mordomias, altos salários e bene-
fícios absurdos de políticos e alguns servidores do alto escalão. Vergonha.

MARAVILHA, 
A AVENIDA

Teremos, finalmente, justi-
ça no nome da Avenida Mara-
vilha. Vai ficar uma Maravilha. 
A obra de revitalização com-
pleta do trecho que compreen-
de do trevo ao Hangra vai tra-
zer uma cara nova ao lugar. 
Sorte de moradores e comer-
ciantes daquele trecho. Além 
disso, de todos os maravilhen-
ses, que poderão passear de bi-
cicleta em um local adequa-
do e ter momentos de lazer em 
uma avenida totalmente ilu-
minada e bonita. Quem passa 
pelo lugar hoje, sugiro obser-
var com olhos de “obra pronta”. 
Aposto que o entusiasmo para 
ver tudo pronto antes do Na-
tal será um dos sentimentos. 

transparência 

A Polícia Militar da região Ex-
tremo-Oeste começou treina-
mento para usar as câmeras cor-
porais individuais. Elas vão filmar 
a atuação do policial a partir do 
momento em que uma ocorrên-
cia for gerada até ela ser finaliza-
da. Uma ferramenta importante 
para dar mais transparência nas 
operações, mostrando a versão 
real do fato. Inclusive um caso 
que repercutiu muito foi uma 
ocorrência em Jaraguá do Sul, na 
qual um homem nocauteou um 
policial ao ser abordado. O vídeo 
está disponível no site da PMSC.

CONSCIENTIZAÇÃO 
Mais de 30 instituições participam hoje (21), a partir das 9h, da Caminhada de Conscientização do 
Trânsito. O evento é organizado pela prefeitura de Maravilha, em parceria com o Corpo de Bombeiros, 
o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), a Polícia Militar e a Polícia Civil. O foco desta edição 
serão os motociclistas e ciclistas, principais envolvidos em acidentes de trânsito de Maravilha. 
“Faremos uma panfletagem com dicas para o público-alvo da campanha. Também planejamos 
uma mateada posterior à caminhada na Base Koban da Polícia Militar”, afirma o diretor de trânsito, 
Valdemir Andretta. Parabéns aos participantes e organização pela iniciativa em prol de todos.
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

nO funDO Da triSteZa, enCOntra-Se 
O SantuÁriO Da alma

Não se afogue em sua própria tristeza. Os va-
liosos diamantes estão ocultos nas camadas pro-
fundas da crosta terrestre, as preciosas pérolas 
estão escondidas dentro das ostras, nas profun-
dezas do mar. Não deixe de descobrir tesou-
ros preciosos, atendo-se às rochas ou às ostras 
que os envolvem. Se você se encontra em difi-
culdade, considere essa situação como “traba-
lho de escavação da mina” que o levará à des-
coberta de um “tesouro resplandecente”.

PreOCuPante Participantes saíram insatisfeitos com o que ouviram da empresa 

maravilha recebe representantes da Casan 
para discutir o abastecimento de água
NeLCIr DALLAGNOL

Na tarde de segunda-
feira (16), na Câmara de Ve-
readores, foi realizada reu-
nião com os representantes 
da superintendência re-
gional Oeste da Casan, en-
genheiro Arthur Vieira e 
o superintendente Daniel 
Scharf. Eles foram rece-
bidos pelos servidores da 
Casa, vereadores e repre-
sentantes do Executivo ma-
ravilhense. O assunto prin-
cipal foi a normalização do 
abastecimento de água na 
cidade.

De acordo com o enge-
nheiro, nos próximos dias a 
estação estará pronta para 
captação de água com a 
nova capacidade em defi-
nitivo. Segundo ele, o que 
atrasou a instalação dos no-
vos equipamentos foi a fal-
ta de interesse de empresas 
fabricantes de conexões ne-
cessárias em participar da 
licitação. “Mas claro fica-
mos ainda à mercê da es-
tiagem, se ela continuar o 
abastecimento vai continu-
ar prejudicado”, ressalta.

Na reunião também foi 
levantada a hipótese de se 
encontrar um ponto alter-
nativo de captação. Os pre-
sentes citaram a Prainha 
do Jundiá. “É possível, mas 
isso a médio e longo prazo”, 
projeta o engenheiro.

vereaDOreS faZem 
COBranÇa 

Os vereadores presen-
tes reclamaram do investi-
mento feito pela estatal no 
município. Segundo eles, 
o que a Casan gastou com 

POÇO PrOfunDO Sem CaPtaÇÃO

Sobre o reservatório do bairro Kasper, vieira projetou 
também em torno de 15 dias para que seja instalado. “A 
empresa contratada já vistoriou o local, o tanque de inox 
já está fabricado e a base está construída”, disse.

Sobre o poço profundo, que está sem captação de água 
desde janeiro, o engenheiro disse que também deve 
demorar mais 20 ou 30 dias para a empresa fabricante 
das bombas entregá-las. “Com a estação de captação em 
pleno funcionamento e o poço profundo em funcionamento, 
aí vamos ter a normalidade no abastecimento”, diz. De 
agora em diante, segundo vieira, haverá um equipamento 
trabalhando e outro reserva, tanto no poço profundo, quanto 
na estação de captação no Rio Jundiá.

reServatÓriO nO BairrO KaSPer

Empresa prometeu bombas reserva para que problemas sejam menos frequentes

Mas claro 
ficamos ainda 

à mercê da 
estiagem, se 

ela continuar o 
abastecimento 
vai continuar 
prejudicado,” 

engenheiro Arthur vieira

Maravilha não dá para se 
chamar de investimen-
to, mas de manutenção. 
Para os vereadores, isso 
não é nada mais que o de-
ver da empresa. “Uma em-
presa que fatura mais de R$ 
550 mil ao mês em Maravi-
lha retribuiu muito pouco 
para o município. O plano 
de investimento e o acor-
do entre estatal e municí-
pio deve ser revisto”, pres-
sionaram. O convênio com 
o município vai até o fim 
de 2021. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Para O POliCial

Se você é policial, militar, civil, federal ou um agente 
de segurança, já deve ter sentido na pele os perigos da sua 
profissão. Estresse, momentos de ameaças reais, cenas de 
violência e falta de condições de trabalho. Agora, você já 
pensou como um profissional de Psicologia pode ajudar a 
você, policial, e sua família, no gerenciamento emocional? 

É de conhecimento popular que o ser humano é susce-
tível ao erro, e frente a isso temos um dito popular bem co-
mum, “errar é humano”. Mas, se você errar, provavelmen-
te terá que arcar com as consequências desses atos. Agora 
quando você é policial seu erro pode significar muita coi-
sa. A vida de um inocente ou mesmo o peso da consciên-
cia por ter tirado a vida de outro, independente se inocen-
te ou não.

Mas e quem cuida dos policiais? E a saúde emocional 
destas pessoas e suas famílias? Como fica a ansiedade de 
viver no perigo para proteger tantos outros indivíduos e 
não ter a certeza do que vai acontecer no fim do dia?!

Tem muitas crenças irreais sobre a profissão de poli-
cial: pensando essa uma profissão estimada por violência 
e “cara feia”, como se policial para ser policial fosse apenas 
um personagem sério e sem sorrisos.

O recurso à psicologia, além de atender as necessida-
des individuais e de grupo dos policiais, pode contribuir 
em construir potencialidades para adaptar a imagem do 
policial frente à sociedade.

Vivemos tentando não morrer e, frente a isso, criamos 
funções sociais para proteger-nos da morte, e os policiais 
são isso, são pessoas e quase super-heróis, que foram for-
mados para proteger e garantir as ordens nas ruas.

Nos especialistas entendemos que a profissão policial 
civil e/ou militar está disposta a estressores, que afetam 
a saúde mental, maiores que as outras profissões, pois li-
dam com a morte, a vida, ameaças recorrentes. E o grande 
agravamento disso é que ao terem sua saúde emocional 
agravada, estão suscetíveis a vários tipos de objetos que 
podem ser nocivos às próprias vidas e de outros, como 
arma de fogo.

Portanto, proponho aqui 7 dicas para humanizar as 
atitudes provenientes da rigidez e autoridade persistente 
nessa profissão, ajudando no aumento da saúde mental e 
emocional do policial, mesmo porque entre a vida profis-
sional e a vida pessoal existe, ainda, um ser humano. 

1) NÃO SEJA POLICIAL 24HS - Respeite outros aspec-
tos da sua personalidade.

2) RESPEITO MÚTUO - Dentro da psicologia existe o 
treinamento em habilidades sociais, o THC. Nesse trei-
namento entendemos melhor a “engenharia” do com-
portamento social. E nesse sentido, quando somos gen-
tis, na maioria dos casos, geramos gentileza em troca e 
essa comunicação de respeito mútuo ajuda na sensação 
de bem-estar.

3) DESENVOLVA INTELIGÊNCIA EMOCIONAL. Ex-
pressar emoção não é tão ruim assim.

4) CUIDE DA SUA FAMÍLIA
5) UNIÃO DE CLASSE - Os superiores e/ou colegas de 

trabalho também são gente como você.
6) CUIDE DO SEU PERFIL PROFISSIONAL
7) EMPATIA: Habilidade necessária a um policial - 

Nem sempre o mundo está dividido em bem ou mal, às ve-
zes são só pessoas andando na rua e/ou passando por al-
gum tipo de sofrimento emocional e/ou físico.

Enfim, faça o que foi treinado a fazer, mas não se es-
queça de olhar sempre nos olhos de quem quer que seja.
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LUIZ CARLOS
PRATES

DIANA HeINz

Abordagens estratégicas 
a partir da temática: violên-
cia contra mulher, oficinas e 
troca de sementes orgânicas. 
Assim foi o encontro da re-
gional de Maravilha do Mo-
vimento das  Mulheres Cam-
ponesas (MMC). A reunião 
foi realizada na quinta-fei-
ra (19) com a diretoria e al-
gumas integrantes do grupo.

Conforme a coordenado-
ra da regional, Ivanete Zam-
bom, o grupo existe há mais 
de 35 anos e atualmente con-
ta com mais de 100 integran-
tes. “Esses encontros servem 
para repassarmos conheci-

Encontro teve troca de sementes orgânicas 

enCOntrO
movimento das mulheres Camponesas 
promove reunião regional

mento e discutirmos ques-
tões burocráticas”, afirma.

O evento teve a partici-

pação da monitora estadual 
do movimento, Fatima Civi-
dini, e também teve o sorteio 

de uma ação entre amigos, 
realizada para a arrecada-
ção de recursos do grupo. 

Diana Heinz /O Líder

fOi aCiDente?
Feche os olhos, se você for mulher, se for homem fique 

como quiser... Vou lhe descrever um fato, leitora, e depois me 
diga o que pensa desse caso. Aliás, acho melhor começar esta 
nossa conversa lhe propondo uma hipótese. Pronta? Vamos lá.

Imagine, leitora, o seu marido viajando para outra cidade, 
viagem profissional, a trabalho. Ele chega ao hotel, entra em 
contato com uma “moça” e a traz para  o apartamento no ho-
tel. Fazem sexo. No meio do sexo, seu marido sofre um infarto e 
morre. Você levaria o caso à Justiça como acidente de trabalho?

- “Ah, Prates, que coisa horrorosa, como é que tu consegues 
imaginar uma estupidez dessas”? Aí é que está, leitora, não in-
ventei uma vírgula... Ouça esta manchete do site UOL, notícia 
francesa: - “Justiça responsabiliza empresa por morte de em-
pregado durante sexo em viagem de negócios”. Esse sujeito, o 
“trabalhador”, o honrado marido, morava numa cidade do in-
terior da França, esqueci o nome, e foi mandado a Paris para 
fechar negócios. Fechou um negócio de imediato, tão pronto 
chegou: acertou sexo com uma “gatona”, daquelas...

Tem cabimento um caso extraconjugal ser considerado 
acidente de trabalho? Na moderna França isso acontece, mui-
to moderna, bah! E a tal Justiça francesa sentenciou a empre-
sa do “morto”, muito honrado, a pagar pensão à família da “ví-
tima” até a idade que o levaria à aposentadoria. Depois disso, a 
família vai receber 80% do salário do “trabalhador” até o final 
dos dias dessa família “enlutada”.

E aí, leitora? O que achas dessa “justiça” francesa? Esta-
mos, de fato, vivendo os últimos dias de Pompeia, está valendo 
tudo, de tudo, não há mais vergonha, nada. – Ah, mas antes que 
me esqueça, esse infarto que matou o desvelado chefe de famí-
lia, funcionário exemplar, bem que pode ter sido causado por 
um intenso sentimento de culpa... Já estudei vários casos desse 
tipo. O sujeito pode ser um imbecil, um facínora, mas por den-
tro ele terá que prestar contas ao seu tribunal togado da consci-
ência. E esse “tribunal” não perdoa, o cara pode ser o bandido 
que for, mas que a sua consciência moral vai fazê-lo entrar na li-
nha de fogo da vida, vai, ah, vai! Ninguém escapa. Mas fico com 
o horror da informação. Um caso de traição conjugal é conside-
rado acidente de trabalho. França “moderna”, ô! Vive la France! 

ela
A notícia veio da França, você já sabe. Um sujeito, casado, 

viajou a trabalho. E ao chegar ao hotel chamou uma “garota” 
para sexo... Morreu de infarto durante esse “trabalho”, e a jus-
tiça francesa tipificou o caso extraconjugal como acidente de 
trabalho. E se fosse a mulher que tivesse feito isso, seria tam-
bém acidente de trabalho ou iam dizer que ela era uma....? So-
ciedade canalha. Eu queria os sentenciadores na “minha” dele-
gacia, ah, queria... 

PerfumeS
Sem o que fazer, fui reler o Manual de Etiqueta no Traba-

lho, um velho companheiro de muitos anos. No capítulo so-
bre presentes, lê-se: – “Só mulheres presenteiam mulheres 
com perfumes”. O livro não diz, mas eu digo do motivo prin-
cipal. Os homens não dão perfumes por medo da “concor-
rência”, uma mulher perfumada fica muito perigosa. Melhor 
não correr riscos...

falta DiZer
Quando penso em mudar de assunto, lá vem uma delas e 

me reafirma o que me está deixando intrigado... Uma jovenzi-
nha me dizendo às últimas horas que casar nem pensar. São 
muitas a dizer isso. Ué, o que está acontecendo com os “ma-
rombados”, entrou-lhes água na canoa? Humm, não sei não! 
Tem gato nessa tuba. 

PreJuíZOS Nesta semana o governo municipal publicou Decreto 
de Situação de Emergência pelos baixos índices de chuva

Chuva ameniza efeitos, mas 
preocupação com a estiagem continua 
CArINe AreNHArDT 

Maravilha registrou 37 
milímetros de chuva entre as 
manhãs de quinta-feira (19) e 
de sexta-feira (20), conforme 
dados divulgados pela Defesa 
Civil. O volume acumulado 
amenizou temporariamente 
os efeitos da estiagem no in-
terior, mas a preocupação se-
gue com os próximos dias. É 
preciso mais chuva na próxi-
ma semana. 

Conforme informações re-
passadas pelo governo muni-
cipal de Maravilha, o índice de 
chuva dos últimos meses foi de 
apenas 30% do esperado. Na 
quinta-feira o governo mu-
nicipal publicou Decreto de 
Situação de Emergência de-
vido à estiagem. Nas justi-
ficativas do decreto, o mu-
nicípio apontou perdas de 
aproximadamente 30% na 
produção de leite, atrasos no 
plantio das lavouras, falta de 
água para o consumo animal 
no interior e o racionamento 
de água na cidade por parte 
da Casan. 

Conforme o secretário de 
Agricultura de Maravilha, Pe-
dro Gilberto Ioris, o decreto 
de emergência tem validade 

de 180 dias e possibilita me-
didas que possam amenizar 
prejuízos. O município pode 
atender produtores rurais com 
transporte de água e abertu-
ra ou ampliação de bebedou-
ros para animais, entre outras 

medidas que amenizem per-
das. O decreto também pode 
ser uma garantia em caso de 
perdas nas lavouras, para pro-
dutores que precisem acionar 
o seguro agrícola. 

Ioris destaca que a chuva 

desta semana foi boa princi-
palmente para áreas de pas-
tagens e lavouras, mas para 
normalizar a questão da 
água é preciso que continue 
com bons índices nos próxi-
mos dias. 

REUNIÃO NA AMERIOS 
Na tarde de quinta-feira a reunião na Amerios envolveu secretários e servidores 
ligados à área de Agricultura dos municípios da região. Entre outros assuntos, 
a estiagem também esteve em pauta. Na oportunidade, os representantes dos 
municípios da Amerios receberam orientações da Defesa Civil e debateram 
soluções para os baixos índices de chuva na região. Além de Maravilha, Santa 
terezinha do Progresso, Palma Sola, Campo Erê, São João do Oeste e Planalto 
Alegre decretaram Situação de Emergência. 

Reunião na Amerios nesta semana tratou sobre a estiagem 

Carine Arenhardt/O Líder
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BOm Para O CultivO Mel de Santa Catarina é eleito o melhor do mundo. Apicultor de Maravilha comenta 
que a expectativa da colheita é boa 

tempo seco auxilia na produção de mel
CLeITON FerrASSO

Se por um lado a falta de 
chuva tem afetado alguns se-
tores, por outro tem beneficia-
do algumas atividades. Uma 
delas é a apicultura. O produ-
tor de Maravilha Verno Lune-
burger, de 51 anos, disse que 
a expectativa para este ano é 
boa para a produção de mel. 
“O inverno seco e pouca chu-
va influenciam para a alta pro-
dução de mel”, comenta o mo-
rador da Linha Três Coqueiros. 

Ele possui cerca de 120 cai-
xas com abelhas distribuídas 
no interior de Maravilha e es-
pera colher cerca de 60kg por 
colmeia. “Espero atingir a pro-
dução de dois anos atrás. Na-
quela época rendeu essa quan-
tidade por colmeia e acredito 

verno Luneburger e seu filho vanderson, de 13 anos, na sala da agroindústria 

melhOr mel DO munDO É De Santa Catarina
Uma empresa de Araranguá, no Sul do Estado, recebeu o 
prêmio de melhor mel do mundo entre os dias 8 e 12 de 
setembro no Canadá. Esta é a quinta vez que a empresa 
ganha o título. Ela tem o maior projeto de produção de mel 
orgânico do mundo e se destaca também como maior 
exportador nacional do produto.

PrODuÇÃO De 
mel em SC

Santa Catarina é o quarto 
maior produtor de mel do país 
e conta com quase dez mil api-
cultores. A safra 2017/18 foi de 
5,5 mil toneladas em 315 mil 
colmeias. Atualmente 42% do 
mel produzido no Estado é con-
siderado orgânico.

Além da qualidade, o mel 
produzido em Santa Catarina 
impressiona pela variedade. As 
abelhas produzem mais de 100 
tipos de méis com cor, aroma, 

sabor e consistência diferentes. 
Entre os tipos de mel produzi-
dos no Estado, o silvestre res-
ponde pela maior parte. Ele é 
multifloral, ou seja, é feito pelas 
abelhas a partir do néctar cole-
tado em uma grande varieda-
de de plantas. Considerado de 
excelente qualidade, seu sabor, 
aroma e consistência variam 
de acordo com as floradas pre-
dominantes na época em que 
é produzido. A coloração mais 
escura indica maior concentra-
ção de sais minerais.

que neste ano vai se repetir”, 
completa Luneburger. O pro-

duto é vendido no comércio 
maravilhense há um ano, após 

a abertura da agroindústria 
Mel Três Coqueiros.

Cleiton Ferrasso/O Líder

auriverDe
Programa mulheres Cooperativistas conta 
com encontro de encerramento

Na última semana o mu-
nicípio de Cunha Porã sediou 
o encontro de encerramento 
da terceira turma do Programa 
Mulheres Cooperativistas, de-
senvolvido pelo Sescoop/SC, 
em parceria com a Cooperati-
va Regional Auriverde. O ob-
jetivo é promover a sustenta-
bilidade do cooperativismo, 
despertando o senso de lide-
rança e aprimoramento dos co-
nhecimentos necessários para 
melhor participação e organi-
zação das mulheres no quadro 
social das cooperativas, além 

do desenvolvimento da mulher 
e o fortalecimento da família.

Neste encontro, ministra-
do pelo instrutor Ainor Francis-
co Lotério, foi feita a aplicação 
do 6º módulo, de organiza-
ção do quadro social, com 
a constituição do novo gru-
po de mulheres que irão per-
tencer oficialmente do Nú-
cleo Feminino da Auriverde, 
após a formatura que ocorrerá 
no próximo dia 3 de outubro.

Solange Leida Rafler, mo-
radora da Linha Primave-
ra Alta, interior de Maravilha, 

destaca que aprendeu mui-
to, inclusive a ter mais auto-
estima. “Que a cooperativa 
continue fazendo esses cur-
sos, é muito bom e nós apren-
demos muito. Pedimos para 
que as famílias incentivem 
as mulheres a participar, pois 
acho que é assim que pode-
mos valorizar ainda mais a 
mulher na sociedade”, diz.  

A coordenadora do pro-
grama junto à Auriverde, La-
rissa Dessoy, ressalta a im-
portância do programa. 
“Aproximamos a mulher da 

sua cooperativa e do coope-
rativismo e assim fortalece-
mos esses elos tão importan-
tes para o desenvolvimento da 
sociedade. Só temos a agra-
decer por todas as participan-
tes que confiaram em nos-
so trabalho e a todo o apoio 
e suporte do Sescoop”, afir-
ma. Já Patrícia de Souza, co-
ordenadora do programa jun-
to ao Sescoop, menciona o 
quanto é bom poder ajudar 
a preparar as mulheres para 
participar cada vez mais ativa-
mente da vida da cooperativa.

Divulgação

Encontro contou com a participação de 44 associadas

DIANA HeINz

O Centro Cultural 25 de 
Julho promove, nos dias 18 
e 19 de outubro, a 11ª edi-
ção da Oktoberfest in Ma-
ravilha. Conforme o presi-
dente da instituição, Mario 
Fülber, o evento inicia na sex-
ta-feira (18) com jantar típi-
co na sede da entidade orga-
nizadora a partir das 20h30. 

No sábado (19) a festa co-
meça com carreata às 16h30, 
a partir do Parque de Expo-
sições Carlos Alberto Be-
grow, com destino ao Espaço 
Criança Sorriso, onde have-
rá sangria do primeiro barril 

de chope às 17h30. Às 21h30 
serão realizadas apresenta-
ções de grupos de danças do 
município no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto Be-
grow. Depois das 22h have-
rá show com a Banda Berlin 
e Cosmo Express, totalizan-
do oito horas de música. 

Os barris de chope para 
a data já estão sendo comer-
cializados, sendo eles de 30 
e 50 litros. Os valores variam 
entre R$ 400 e R$ 900, con-
forme a marca e o tamanho. 
No dia do evento o copo de 
400 ml será comercializado 
por R$ 8. O ingresso de entra-
da antecipado custa R$ 25. 

feSta traDiCiOnal
Oktoberfest in maravilha 
será em outubro
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“Um negócio é tão bom como a soma das suas 
partes, o que significa que não nos podemos dar 
ao luxo de ter partes fracas” 

ROBERT HELLER
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Inadimplência cresce em menor ritmo 
no país, diz SPC Brasil

O número de consumidores com nome sujo cresceu em menor ritmo em agos-
to, segundo pesquisa divulgada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojis-
tas (CNDL) e SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito). Em agosto deste ano hou-
ve avanço de 2% na quantidade de inadimplentes em comparação com o mesmo mês 
de 2018.  Em contrapartida, o volume de dívidas diminuiu, com queda de 0,83%. A 
pesquisa aponta que cada consumidor deve, em média, R$ 3.277,74. Cerca de 53% 
dos entrevistados afirmam ter dívidas de até R$ 1 mil. O restante tem dívidas maio-
res. Considerando as contas de serviços básicos, como água e luz, foi registrado um 
avanço expressivo de 17,6% no volume de atrasos na comparação com agosto de 
2018. O segmento de bancos também apresentou alta de 2,8%, enquanto comuni-
cação e comércio, por sua vez, tiveram quedas de 19,5% e 4,7%, respectivamente.

Divulgação

Risco país cai e registra 
a melhor marca desde 
maio de 2013

O risco Brasil, medido pelo Credit Default Swap 
(CDS), um título que protege contra calotes na dívi-
da soberana, vem registrando nova rodada de queda e 
está em 116 pontos. É o menor nível em seis anos, des-
de maio de 2013. Mas outros ativos brasileiros, princi-
palmente o dólar e a Bolsa, não estão acompanhando 
o movimento de melhora de percepção dos investi-
dores sobre o país. Economistas e gestores avaliam 
que este “descolamento” mostra que os investido-
res estão antecipando um cenário doméstico me-
lhor pela frente, mas, no momento, ainda seguem cau-
telosos e não vão aportar recursos em ativos locais 
sem maior crescimento econômico e avanço de ou-
tras reformas, inclusive o término da Previdência.

Getty Images

Copom reduz taxa básica de juros para 
5,50% ao ano e fala em novos cortes

O Banco Central (BC) anunciou na quarta-feira (18) um novo corte na taxa bási-
ca de juros. Em decisão unânime do Comitê de Política Monetária (Copom), a Selic caiu 
de 6% para 5,50% ao ano. Esse é o menor patamar desde que a taxa passou a ser utiliza-
da como instrumento de política monetária, em 1999. Foi também o segundo corte anun-
ciado na gestão do presidente Jair Bolsonaro (PSL). No comunicado da decisão, o BC re-
duziu projeções de inflação e indicou que a alta do dólar não impedirá novos cortes de 
juros, o que foi interpretado pelo mercado como sinal de que os juros irão cair mais.

Crescimento da 
China pode cair 
abaixo de 6% por 
disputa comercial, 
alertam analistas

Economistas acreditam 
que o crescimento econômi-
co da China provavelmente 
esfriou ainda mais neste tri-
mestre, ante uma mínima em 
quase 30 anos de 6,2% alcan-
çada entre abril e junho, mas 
os analistas divergem quan-
to à possibilidade de persis-
tência da desaceleração, ape-
sar de uma série de medidas 
políticas do governo. A ativi-
dade econômica chinesa pio-
rou em agosto, com o cresci-
mento da produção industrial 
em seu nível mais fraco em 17 
anos e meio, conforme a guer-
ra comercial contra os Estados 
Unidos prejudica a confian-
ça empresarial, o investimen-
to e o consumo doméstico. 

Intenção de consumo das famílias sobe 
0,3% em setembro ante agosto, diz CNC
Os brasileiros ficaram mais propensos às compras em setembro, de 
acordo com a Confederação Nacional do Comércio de bens, Serviços e 
turismo (CNC). A intenção de Consumo das Famílias (iCF) cresceu 0,3% 
em relação a agosto, o segundo avanço consecutivo, alcançando 92,5 
pontos. Em relação a setembro de 2018, o indicador está em patamar 6,4% 
superior. Na passagem de agosto para setembro, os dois componentes 
com melhor desempenho foram o de Compras a Prazo, com alta de 2,2%, e 
o de Perspectiva de Consumo, com aumento de 1,1%. Em setembro, 39,7% 
das famílias declararam que o horizonte para compras não se apresenta 
oportuno. Em setembro de 2018, porém, esse porcentual era maior: 42,5%.

Puxado por pecuária, PIB do agro brasileiro 
avança 0,53% no 1º semestre

O PIB do agronegócio brasileiro avançou 0,53% no primeiro semestre de 2019 em 
comparação anual, impulsionado especialmente pelos resultados da pecuária, in-
formou na quinta-feira (19) o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplica-
da (Cepea), que realiza o estudo em parceria com a Confederação da Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). O setor de carne do Brasil foi estimulado em 2019 em par-
te pelo surto de peste suína africana na China, que contribuiu para o avanço dos pre-
ços e elevou a procura chinesa por proteínas provenientes de outros países. O re-
sultado positivo nos seis primeiros meses de 2019 também ofusca a baixa de 0,8% 
registrada pelo PIB do agronegócio em junho, ainda segundo dados do Cepea.
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PrevenÇÃO DO CÂnCer Atividades são organizadas pela Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Maravilha 

Programação do Outubro 
rosa começa com caminhada
CArINe AreNHArDT 

Com abertura progra-
mada para o próximo dia 5, 
a campanha Outubro Rosa 
objetiva trabalhar ações de 
conscientização e prevenção 
de câncer entre as mulheres. 
Em Maravilha a campanha é 
organizada pela Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 
e neste ano recebe o apoio da 
Câmara de Vereadores e CDL 
e Associação Empresarial. 

Conforme a presiden-
te, Méri Terezinha Ranzan, o 
tema neste ano é “Um toque 
entre amor próprio e preven-

Presidente, Méri terezinha Ranzan, 
convida a comunidade para as atividades 

Arquivo/O Líder

ção, juntos pela mesma cau-
sa”. Ela agradece as parcerias e 
já convida a comunidade para 
participar das atividades. 

Uma das novidades nes-
te ano é o horário diferencia-
do para a coleta do preventi-
vo. Nos dias 8, 10, 14, 17, 23 e 

29 de outubro a Rede Femi-
nina vai realizar a coleta do 
preventivo das 19h às 21h. O 
atendimento é gratuito.

PrOgramaÇÃO 
Dia 5: Caminhada Rosa, 
com saída às 8h30 do 
Espaço Criança Sorriso, 
seguindo até a Praça 
Padre José bunse 
Dia 5: Culto na igreja da 
Comunidade Evangélica, 
às 19h30
Dia 8: Panfletagem, com 
início às 14h, envolvendo 
voluntárias e vitoriosas 

Dia 15: Palestra com o 
médico oncologista André 
Moreno, às 19h30, na 
Câmara de vereadores 
Dia 22: Palestra 
“Mecânica para as 
mulheres”, às 19h30, no 
auditório da CDL, em 
parceria com o Núcleo 
dos Mecânicos
Dia 26: Chá Rosa, às 16h, 
no Salão Evangélico  

DIANA HeINz

O Círculo de Amadores de 
Orquídeas de Maravilha (Ca-
oma) participou de duas ex-
posições estaduais. A primei-
ra foi realizada em Chapecó e 
a segunda em Anchieta, onde 
o grupo conquistou 28 me-
dalhas e um troféu. Dos prê-
mios, 15 foram de primeiro lu-
gar, oito de segundo e cinco de 
terceiro. Foram levadas 46 plan-
tas para o evento. “A premiação 
foi excelente e estamos orgu-
lhosos dos resultados. O empe-
nho do nosso grupo trás resul-
tados”, destacam os integrantes. 

eXPOSiÇÃO 
O Caoma, em parceria 

com a Federação Catarinen-
se de Orquidofilia, promove-

OrQuíDeaS
Caoma participa de 
exposições e recebe prêmios 

Registro da planta Dendrobium Pierarrdi, premiada em Anchieta

Divulgação

rá, no mês de outubro, a 5ª Ex-
posição de Orquídeas. O evento 
será realizado nos dias 4, 5 e 6 
no Lar de Convivência e o va-
lor de entrada será R$ 2. Con-
forme os integrantes do Ca-
oma, a organização também 
conta com o auxílio das as-
sociações de orquidófilos de 
Chapecó e Anchieta. Além da 
exposição de orquídeas, su-
culentas e plantas ornamen-
tais, o evento vai disponibilizar 
um curso de cultivo de plan-
tas. A qualificação será gratui-
ta e ocorrerá às 14h do sába-
do (5), no Lar de Convivência, 
sendo que não é necessária a 
inscrição antecipada. Em 2018 
a exposição recebeu mais de 
400 plantas que foram julga-
das e premiadas, além de cen-
tenas disponíveis para venda.

No próximo dia 28 de se-
tembro será realizado o 2º 
Encontro Regional de Prote-
tores Ambientais do Extre-
mo-Oeste, em São Miguel do 
Oeste. Na oportunidade, se-
rão apresentados os vídeos 
do concurso de curta-metra-
gem dos Protetores Ambien-
tais, em que 13 equipes da 
região estão concorrendo. 

O tema do curta des-
te ano é “Com as experiên-
cias e perspectivas após o 
Programa Protetor Ambien-
tal, o que esperamos para o 
nosso município, quanto aos 
aspectos socioambientais, 
para os próximos 20 anos?”. 

O vídeo precisa ter en-

tre 3 e 5 minutos e, para os 
Protetores de Cunha Porã, 
João Ficagna e Analice Ti-
relli, o maior desafio é con-
seguir esclarecer o objetivo 
em tão pouco tempo. “Nos-
so projeto fala sobre coope-
ração, ao mesmo tempo em 
que relata o desenvolvimen-
to de Cunha Porã e como 
podemos estar daqui a 20 
anos. Queremos mostrar que 
se todos cooperarem, po-
demos ter uma cidade ain-
da melhor”, conta Ficagna.

Para eles, a expecta-
tiva em relação ao evento 
está grande. “Além de par-
ticipar de algo novo, es-
pero que possamos cole-

tar novas ideias para fazer 
com que Cunha Porã tam-
bém melhore em vários as-
pectos”, relata Analice.

Os jovens destacam a re-
levância do Programa Prote-
tor Ambiental em suas vidas. 
“Participar deste Programa 
muda bastante nossas pers-
pectivas, a forma de pensar 
e trabalhar em grupo, nos-
sa comunicação e principal-
mente nossa visão em rela-
ção à natureza, a qual é de 
grande importância e que 
não está sendo valorizada 
pela população”, concluem.

O presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbie-
ri, salienta que a coopera-

tiva é uma grande parcei-
ra deste projeto. “Além de 
ofertar esse conhecimen-
to enriquecedor aos nos-
sos jovens, queremos que 
eles cresçam visando o me-
lhor para o meio ambiente, 
pois as ações de hoje irão re-
fletir nas consequências de 
amanhã, e quando falamos 
em natureza, sabemos que 
já passou da hora de come-
çar a agir”, finaliza Barbieri.

O programa Protetor 
Ambiental é uma parceria da 
Polícia Militar Ambiental de 
São Miguel do Oeste, Sicoob 
Credial e governo munici-
pal de Cunha Porã, por meio 
da Secretaria de Educação.

Cunha POrÃ
Protetores ambientais vão participar 
de encontro regional

Protetores ambientais do município de Cunha Porã

Divulgação
A Igreja do Evangelho Qua-

drangular do Bairro Bela Vis-
ta de Maravilha promove no dia 
26 de outubro mais uma edi-
ção do tradicional jantar à base 
de Porco à Paraguaia. Foram 
confeccionadas 450 fichas para 
adultos e 100 para crianças. As 
fichas estão sendo comerciali-
zadas pelos membros da igre-
ja e também na loja Criativa, 
na Avenida Sete de Setembro. 

A venda segue até que as 450 
fichas sejam comercializadas. 
Nesta semana a igreja já havia 
contabilizado a venda de 300 fi-
chas para adultos e 50 para crian-

ças. Conforme o pastor, Leandro 
Pissaia, o objetivo é arrecadar re-
cursos para a continuidade da 
obra de ampliação do templo da 
igreja no Bairro Bela Vista. A obra 
iniciou em março deste ano.

O pastor deixa um convi-
te para a comunidade presti-
giar o evento. “Quero convidar a 
toda comunidade maravilhen-
se e da região para estarem jun-
to conosco no dia 26 de outubro 
no tradicional jantar do Por-
co à Paraguaia. Será nossa ter-
ceira edição e o jantar será ser-
vido no Salão do Bairro Santa 
Terezinha”, finaliza o pastor. 

Jantar
igreja Quadrangular promove 
3ª edição do Porco à Paraguaia
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por DR. GEOvANI DELEvATI

MEdICINA E SAÚdE

Para o ano 2020 são es-
perados mais de 15 milhões 
de casos novos de câncer no 
mundo. A estimativa é da Or-
ganização Mundial da Saú-
de (OMS), que alerta para 
os tumores de maior inci-
dência entre homens e mu-
lheres. O câncer é a segunda 
maior causa de morte no Bra-
sil, com 190 mil óbitos por 
ano. A estimativa do Ins-
tituto Nacional do Câncer 
(INCA) é de que 596 mil no-
vos casos da doença surjam 
este ano. Destes, 34.280 ca-
sos serão somente de cân-
cer de cólon e reto (intes-
tino), cuja proporção será 
maior na região Sul (nos es-
tados do Paraná, Santa Ca-
tarina e Rio Grande do Sul), 
onde a doença é a segunda 
e a terceira mais frequente 
entre homens e mulheres, 
respectivamente.

A maior incidência do 
câncer de cólon e reto na re-
gião Sul se deve ao fato de o 
modo de vida nos estados do 
Paraná, Rio Grande do Sul e 
Santa Catarina ser mais se-
melhante ao de países desen-
volvidos, em que há uma ele-
vada prevalência de excesso 
de peso e obesidade, inativi-
dade física, tabagismo, inges-
ta de bebida alcoólica e con-
sumo de carnes processadas 
(salsicha, presunto, linguiça, 
carne seca, etc.).

Este câncer pode ser evi-
tado em 90% dos casos, mas 
com o passar dos anos faz 
cada vez mais vítimas no Bra-
sil. Em algumas regiões, so-
bretudo no Sudeste, ocupa o 
segundo lugar em incidên-
cias de óbito, no caso das 
mulheres, só perdendo para 
o câncer de mama.

SetemBrO verDe – Câncer de Cólon e reto

Quase sempre, o CCR sur-
ge como um pólipo (lesão fre-
quentemente benigna) que 
cresce na parede do intestino 
e que pode se tornar um cân-
cer caso não seja diagnostica-
do e retirado a tempo. Reti-
rando o pólipo podemos agir 
de forma precoce para preve-
nir o câncer.

É altamente curável. Mas 
é preciso ressaltar que, ape-
sar da sua incidência aumen-
tar no mundo inteiro, infe-
lizmente no Brasil ainda os 
índices de cura não ultrapas-
sam 50%, pois a maioria dos 
doentes são tratados em fase 
já bastante avançada.

Além de identificar pre-
cocemente, existem meios de 
se prevenir esse câncer. Para 
isso, são necessárias modifi-
cações no estilo de vida, com 

Medidas para ajudar a prevenir o câncer de intestino:
- inclua muitas fibras na sua alimentação (de 25g a 30g 
por dia). Os alimentos ricos em fibras são: frutas frescas, 
vegetais e cereais integrais (aveia, farelo de trigo, grãos, etc.).
- Prefira sempre os alimentos com fibras. Até em 
biscoitos e barras energéticas você pode encontrar 
opções que contêm fibras.
- Coma cerca de duas xícaras e meia de frutas e verduras 
todos os dias.
- Reduza a quantidade de gordura, principalmente as de 
origem animal (carne vermelha e queijos).
- Evite o álcool, combata a obesidade e não fume.
- Caso tenha mais de 50 anos, faça uma colonoscopia de 
screnning.
- Caso você tenha algum dos sintomas descritos, procure seu 
médico e faça os exames de prevenção. Quando detectado no 
começo as chances de sobrevivência são em torno de 90%.

Fonte: www.campanhasetembroverde.com.br

a adoção de alguns hábitos 
saudáveis que podem fazer a 
diferença ao longo dos anos.

Para que ocorram mudan-

ças de prevenção e cuidados 
é necessário conhecimento, 
educação e informação aces-
síveis a toda população!
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maravilha O primeiro colocado da etapa escolar vai participar da fase municipal marcada para outubro

Oito escolas já definiram os finalistas do 
Concurso de Oratória 
CArINe AreNHArDT 

Das nove escolas, que 
participam da edição 2019 
do concurso Oratória nas 
Escolas, oito já definiram 
seus finalistas e represen-
tantes para a etapa muni-
cipal. A fase escolar encer-
ra na próxima semana. A 
EEB Santa Terezinha define 

terça-feira (24) o último fi-
nalista. O primeiro coloca-
do de cada unidade escolar 
participa da fase municipal 
do concurso.

Esta é a 9ª edição do 
concurso de Oratória nas 
Escolas promovido pela JCI 
de Maravilha. O tema neste 
ano é como aceitar as dife-
renças e começarmos a nos 

tratar como seres humanos, 
sem máscaras ou estereóti-
pos. A fase municipal será 
no dia 22 de outubro, na 
Câmara de Vereadores de 
Maravilha.

Cada uma das esco-
las participantes recebeu o 
acompanhamento dos pa-
drinhos, membros da JCI, 
que auxiliaram no desen-

volvimento dos textos e de-
ram dicas de oratória. Na 
etapa escolar, a JCI tam-
bém participou da organi-
zação das finais, levando 
três jurados para a esco-
lha dos finalistas. Os alu-
nos que participam do 
concurso também foram 
acompanhados por seus 
professores. 

ClaSSifiCaDOS 

Andrieli Vanessa Perkun - Escola Oscar 
Majolo de São Miguel da boa vista 

Maria Helena Signor - Centro Educacional 
vereador Raymundo veit de Maravilha 

Eduardo da Cruz - Escola Núcleo 
Número 1 de Cunha Porã 

Deivid Cristian Hermes – Centro 
Educacional Monteiro Lobato de Maravilha

Emili Claudia Gheno – EEb João XXiii 
de Maravilha 

Kauana de Oliveira - Escola Osvado 
Ferreira de Melo de tigrinhos

Mateus Marcon - Centro Educacional 
Mundo infantil (Caic) de Maravilha

Marta Heller - EEb Nossa Senhora da 
Salete de Maravilha

Fotos: Divulgação

Nos dias 24, 25 e 26 de se-
tembro prefeitos, vice-prefeitos, 
vereadores e outros gestores mu-
nicipais estarão em São José, na 
Grande Florianópolis, para dis-
cutir soluções e melhorias para o 
setor público dos municípios ca-
tarinenses. Eles participarão do 
Congresso de Prefeitos da Fede-
ração Catarinense de Municípios 
(Fecam), que em 2019 destaca-
rá o tema “Inovação, sustentabi-
lidade e eficiência na gestão mu-
nicipal”. Segundo a organização, 
são esperadas 2,5 mil pessoas. 

O evento é voltado para ges-
tores públicos, servidores, técni-
cos, estudantes e empresários. 
Tem programação diversa e par-
ticipação de especialistas que 

tratarão de temas afins ao poder 
público municipal, com aborda-
gem em legislação, projetos e ex-
periências de sucesso, além do 
uso de tecnologias para melho-
rar processos e buscar eficiência. 

Segundo o coordenador-
geral do congresso e econo-
mista da Fecam, Alison Fiu-
za da Silva, um dos principais 
objetivos é incentivar o deba-
te e a vivência sobre os desa-
fios da inovação. “Seminários 
apresentarão programas e ex-
periências que podem servir 
de modelo e ser colocados em 
prática nos municípios”, acres-
centa. A ideia é que o desen-
volvimento sustentável seja o 
fio condutor das discussões. 

feCam
Congresso de Prefeitos 
reúne gestores em São José

COmeÇOu
Caixa libera r$ 1,2 milhão para saque do 
fgtS no município

A Caixa Econômi-
ca Federal iniciou no dia 
13 a liberação do FGTS na 
agência de Maravilha. O 
cronograma prevê saque 
imediato para nascidos de 
janeiro a abril com pou-
pança no banco. Para isso, 
a Caixa modificou os ho-
rários para atender o pú-
blico por quatro dias. 

O gerente do banco, 
Jean Paul Ortmeier, divul-
gou, nesta semana, o ba-
lanço das ações para o 
saque do FGTS em Mara-
vilha. De acordo com ele, 
a agência registrou inten-
sa movimentação desde 

o último dia 13, quando o 
prazo para saque iniciou. 

Segundo Ortmeier, tudo 
saiu conforme o espera-

do, já que houve bom pla-
nejamento da equipe e 
boa divulgação. Ele agra-
deceu o Grupo WH Comu-

nicações pela divulgação, 
já que as pessoas chega-
ram com informação pre-
cisa e de qualidade. 

Para os próximos dias, a 
agência vai avaliar possível 
alteração nos horários de 
atendimento, já que o se-
gundo grupo começa a sa-
car dia 27. Depois, um novo 
grupo inicia a retirada a 
partir do dia 8 de outubro. 

Somente para Maravi-
lha, a Caixa Econômica Fe-
deral liberou R$ 1,2 milhão. 
Quem não quiser sacar o di-
nheiro precisa informar a 
agência. O prazo para sa-
que vai até o próximo ano. 

Para o gerente da Caixa em Maravilha, qualidade na informação foi determinante para 
tranquilidade no saque

O Líder
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traDiCiOnaliSmO Com avaliação positiva da patronagem, as atividades tiveram participação 
expressiva da comunidade 

Com avaliação positiva, Ctg Juca ruivo encerra 
hoje (21) a Semana farroupilha 
CArINe AreNHArDT
NeLCIr DALL’AGNOL

Acampamento, cavalga-
da, homenagem, concurso e 
amostra da cultura gaúcha. 
Essas foram algumas das 
principais atividades da Se-
mana Farroupilha 2019 em 
Maravilha. A programação 
foi organizada pelo CTG Juca 
Ruivo, que ampliou as ati-
vidades neste ano, firman-
do parcerias para atingir um 
público maior e levar os cos-
tumes e valores da cultura 
gaúcha aos maravilhenses. 

A abertura oficial foi no 
último dia 13, com o acendi-
mento da Chama Crioula e 
acampamento farroupilha 
na Praça Padre José Bunse. 
Conforme o patrão, Nelson 
Silveira, a participação do 
público na abertura surpre-
endeu positivamente os or-
ganizadores. A mesma ava-
liação positiva se manteve 
nas demais atividades. 

No sábado (14) foi reali-
zada a tradicional cavalga-
da com a condução da Cha-
ma Crioula até a casa do 
homenageado, Nilton Fe-
derizzi, que recebeu os tra-
dicionalistas em sua chá-
cara, no Rancho do Gringo. 
Anualmente os associa-
dos do CTG Juca Ruivo es-
colhem um homenageado 
que se dedica para manter 
viva a tradição gaúcha no 
município. 

A cavalgada saiu da Pra-
ça Padre José Bunse e se-
guiu pelo centro da cida-
de até a chácara, no Bairro 

PROGRAMAÇÃO 
DA SEMANA 

Amostra da cultura e Entrevero Farroupilha no Lar de Convivência

Amostra campeira no Espaço Criança Sorriso

Programação na sexta-feira reuniu estudantes 

Durante a semana teve 
jantar das invernadas 
Artísticas na segunda-
feira (16). Na terça-
feira (17) o Lar de 
Convivência sediou 
um dia de amostra 
campeira e Entrevero 
Farroupilha. Na quarta 
(18) e quinta-feira (19) 
teve acampamento e 
exposição de amostra 
campeira na Praça 
Padre José bunse, em 
parceria com o Clube do 
Cavalo. 

A sexta-feira (20) 
reservou um momento 
especial para alunos das 
escolas de Maravilha e 
comunidade em geral. 
O Espaço Criança 
Sorriso sediou durante 
o dia seis oficinas e 
palestra ministrada pela 
professora historiadora 
Suzana Xavier, sobre 
a cultura gaúcha. O 
objetivo foi mostrar 
para os estudantes os 
costumes, valores e a 
história dessa cultura. União. A atividade também 

foi acompanhada por inte-
grantes do Clube do Cavalo, 
o qual Federizzi foi funda-
dor. Ainda durante o sába-

do teve almoço no CTG e na 
parte da tarde início do Pren-
dado - Concurso Regional de 
Prenda e Peão Barriga-Verde, 
programação que seguiu até 

o domingo (15). 
A programação encerra 

hoje (21) com jantar-fandan-
go no CTG, promovido pelos 
Piquetes de Laçadores. 

Fotos: O Líder

Acendimento da Chama Crioula na noite da abertura 

Cavalgada passou pelo centro da cidade 

Nilton Federezzi foi o homenageado deste ano Concurso regional  de Prenda e Peão barriga-verde
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

Você já se perguntou qual o segredo 
dos avós? O que essas pessoinhas 
tão cheias de cuidado têm que os 
pais e outros integrantes da família 
não possuem?
Pois eu já me perguntei, e pensei, 
pensei, refleti muito! Talvez não 
tenha a resposta, mas valeu uma 
grande análise.
Acredito que eles têm uma benção 
que emerge do coração, uma luz 
divina que podemos não enxergar, 
mas que os aquece para que possam 
escaldar cada um dos seus netinhos 
que se aninha em seu colo e em 
suas vidas. Não importa o número de 
netos, avós dão conta e são capazes 
de proteger a todos. Deve ser bem 
por isso que na matemática usa-se 
o termo “avos” na fração, indicando 
divisão de números em partes.
Bem se sabe quem os tem: avós 

são a extensão dos pais. É o braço 
comprido dos genitores, é o mais 
vivido da família, os mais sabidos, 
inteligentes, os que resolvem tudo 
quando os pais não podem ou não 
sabem. São as típicas frases: “vou 
falar com minha avó!”, “deixa que o 
vovô sabe fazer isso!”.
Aos pais cabe prover as 
necessidades, dar o estudo, ensinar 
o bom dia, muito obrigado, com 
licença; já os avós trocam energia, 
oferecem aos netos sua sabedoria, 
suas longas histórias, seu carisma 
por aquele serzinho que, de tão 
pequeno, transformou sua vida em 
algo muito mais nobre e grandioso.
Para os netos, nossos pais dão o 
melhor, a mais gostosa fatia do bolo, 
o mais lindo presente, os melhores 
beijos, a sua maior atenção. 
Empenham-se dia a dia e o resultado 

Christiane Teixeira Mendes Bueno/O Segredo

excelente fim de semana a todos!

aOS Que POSSuem avÓS, ame-OS tODOS OS DiaS! aOS avÓS Que Partiram, SauDaDeS CarinhOSaS
é imediato e fantástico.
Talvez seja porque têm mais tempo 
ou porque não têm mais tanta pressa. 
Querem que o “aproveitar” seja eterno 
e que os momentos sejam semeados 
minimamente.
Já não esperam tanto, não sonham tanto, 
apenas vivem e desejam com incrível 
valentia que tudo está dando certo. É o 
presente sendo vivido firmemente, sem 
lamentação do passado e sem ansiar 
pelo que ainda não chegou.
Também os avós amam duplamente o 
neto: essa abundância de afeto se dá 
pela sequência de amor de pais e filhos, 
contagiando quem está por perto.
Avós não têm limites, não têm 
urgência, não esmorecem 
nunca. Avós são super-heróis 
que dão jeito no apontador 
quebrado, na comida cheia 
de “verdinho”, no suco sem 

açúcar, na corda que faltou um nó 
para subir de escalada, na meia suja 
pela brincadeira na terra. E ainda que 
sua limitação física seja moderada, 
conseguem e fazem o impossível e 
dão o seu melhor!
Tornam o dia mais leve e trazem 
solução às dificuldades. Uma criança 
recheia qualquer vida de entusiasmo 
e esperança. Uma criança com avós 
torna-se esplêndida e feliz!
Aos que possuem avós... Ame-os 
todos os dias. Aos que já partiram... 
Saudações carinhosas!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De eventOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 65

TH
HOLOCAUSTO

PAIRAREM
IPABONI

ANARQUIAC
IUNDOPI

OÃTNEORD
OUSOREI
PLATONICO

GUINADAAD
BBCAMPUTO
LEAEOL
IMCANCRO

OCIDENTAIS
ATEMPOOO

Edvard
Munch,
pintor 

norueguês
Satélite

vulcânico
de Júpiter

(Astr.)

Ex-diretor
geral da

Rede
Globo

Ordem judi-
cial para 

que o gover-
no pague

Ausência 
de governo

formal

Estado bra-
sileiro de
menor lito-
ral (sigla)

Interjei-
ção de 
chama-
mento

Anno
Domini
(abrev.)

Emissora
estatal do

Reino
Unido

Agência
Nacional
do Petró-
leo (sigla)

De (?) para
lá: de um
lado para
o outro

(?) mole,
DST cau-
sada por
bactéria

Tempesti-
vamente

Ozzy
Osbourne,
cantor de

rock

Corto
(membro)
Carne de 
ensopados

Urânio
(símbolo)

Liberal
(abrev.)

Litro
(símbolo)
Constela-
ções (?):

são
nomeadas
em latim

(Astr.)

Produtora
de games
Mitologia
(abrev.)

Desfazer, em inglês

Gradação 
de uma cor

Dez, em
inglês

Sem
(abrev.)

Crime praticado com
a intenção de matar

Status de Mbappé no
pós-Copa 2018

Escuro; sombrioBairro carioca 
onde se localiza a
escadaria Selarón

Objeto de estudo da
comunicação social,
é influenciada pela

mídia de massa

Tragédia 
relembrada
pelo Me-
morial 

Auschwitz-
Birkenau

Voar
planando

O amor 
sem tensão

sexual
Mudança
repentina 
de compor-
tamento

(fig.)

Função
única do
arabesco

Naquela
época

Ordinal (abrev.)

Água ga-
seificada 

Soror
(contr.)

3/ten. 4/undo. 6/a tempo — cancro. 7/túrbido. 8/anarquia. 10/precatório.

eSPaÇO gOurmet

21/9 1º Jantar dos Campeiros – 20h – 
CtG Juca Ruivo 
- Show Nacional com Zé Felipe – 23h – 
Play Club

22/9 Festa comunitária – 12h – Linha 
Sanga Silva
- Festival de Bandas e Fanfarras – 15h – 
Espaço Criança Sorriso 

28/9 desfile Soberanas da Terceira 

Idade – 13h30 – Salão Paroquial Católico 
- Festa dalla Beer – 23h – Green Club

4/10 Exposição de Orquídeas – 19h – 
Lar de Convivência 

5/10 Caminhada Rosa – 8h30 – Espaço 
Criança Sorriso 

6/10 4º Desafio Liderfarma Cicloturismo 
– 7h – Espaço Criança Sorriso

maravilha

ingreDienteS
250g de farinha para quibe
250g de abóbora paulista ou japonesa
1 cebola média picada
Salsa picada a gosto
Cebolinha picada a gosto
Hortelã picada a gosto
Sal a gosto
Pimenta-do-reino a gosto
Noz-moscada a gosto

QuiBe De 
aBÓBOra

mODO De PreParO
Hidrate a farinha de quibe com água morna com sal e no-
z-moscada suficiente para cobrir a farinha, por 30 minu-
tos. Cozinhe a abóbora picada em cubos pequenos na água 
e sal até que ela esteja bem mole. Amasse com um gar-
fo até obter um purê. Escorra a água da farinha de quibe 
e misture bem com o purê de abóbora. Adicione os tem-
peros, misturando sempre. Unte um refratário com óleo 
de coco, coloque a massa e leve para assar em forno mé-
dio (180° C), até que o quibe esteja com uma casqui-
nha crocante sobre ele (aproximadamente 30 minutos).

Uma das áreas mais tecnológicas den-
tro da indústria da moda é a do segmento 
fitness e sportswear, cujo desenvolvimen-
to de produtos tem foco na performan-
ce, ou seja, a excelência frente à utilidade 
para a qual foram criados. Já vi essa perfor-
mance ser comprovada na prática quan-
do aconselhei uma pessoa próxima e pra-
ticante assídua de exercícios a escolher um 
bom tênis para acabar com dores nas cos-
tas que aconteciam durante as atividades. 
Mas como escolher um tênis perfeito para 
a prática de exercícios? 

As marcas costumam desenvolver suas 
tecnologias já com base em algumas ati-
vidades físicas. Corrida, vôlei ou basque-
te são esportes que causam um impac-
to maior no nosso corpo e, desta forma, 
pedem por um tênis com amortecimen-
to melhor. Quem faz musculação ou ca-
minhada não necessita um tênis com tec-
nologia de amortecimento tão avançada. 
Particularmente, prefiro escolher sem-
pre pela categoria da corrida, pois sei 
que esse tipo de tênis vai me proteger em 
qualquer outra atividade. A escolha da 
marca varia conforme a preferência de 
cada pessoa, mas aconselho a sempre op-
tar por empresas que comprovadamente 
invistam em tecnologia. 

Existe o mito de que devemos sempre 
ter dois pares de tênis e alterná-los entre 
um dia e outro de treino. A maioria dos fa-
bricantes recomenda que os pares fiquem 
de 24 a 48 horas em “descanso” para o 
amortecimento voltar a funcionar da me-
lhor forma. Se você não costuma treinar 
com intervalos menores de 24 horas, isto 
não é uma regra para você. A durabilida-
de dos pares varia conforme o uso, ou seja, 
o desgaste vem com o uso e devemos es-
tar atentos à diminuição da sensação de 
amortecimento. 

O tênis nunca deve ficar apertado ou 

COmO eSCOlher O melhOr têniS 
Para ativiDaDeS fíSiCaS

no limite quando o provamos em uma ati-
vidade normal do dia a dia, pois quan-
do nos exercitamos ativamos a circulação 
sanguínea e algumas pessoas podem ficar 
com os pés inchados. Alguns atletas até 
preferem comprar um número maior que 
o normal para garantir o conforto em caso 
de inchaço. Além disso, sempre prefira 
aqueles que ofereçam uma melhor respi-
rabilidade aos seus pés, para não sentir-
se desconfortável com calor, suor e possí-
veis odores. 

E de nada adianta todo esse cuida-
do na escolha se, no final, não gostarmos 
do design do tênis, não é? O tênis perfei-
to também precisa ser lindo, combinar 
com a maioria dos seus looks fitness, ele-
var sua autoestima e te motivar a continu-
ar mexendo o esqueleto.
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Vitrine

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

Larissa bulegon completou mais um ano 
de vida na quinta-feira (19). Os amigos 
e a família desejam paz, amor e saúde. 
Que seu coração esteja sempre repleto de 
sentimentos felizes.

Neste dia 22 quem comemora mais um 
aniversário é o colaborador do grupo Wh 
Comunicações Nelcir Dall’ Agnol. votos de 
felicidades!! 

Foi lindo demais! Cada detalhe 
foi emocionante. vocês são pessoas 
incríveis e merecem conquistar o mundo 
todo. Parabéns pela formatura! 

 A festa foi linda. Primeiro aniversário da princesa Emily. Felicidades!  
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por MURILO DUARTE

A BELA E A FERA

CÃeS nunCa mOrrem, eleS DOrmem 
PertO DO Seu COraÇÃO (Parte 1)

Li esta mensagem na internet e achei tão linda que resolvi 
compartilhar com vocês, meus queridos leitores! Tenho cer-
teza que alguém pode ter perdido um amigo de quatro patas 
e está com muita saudade dele. 

Até porque ele nunca pediu nada em troca. Apenas um 
amor que não entende o egoísmo, apenas um toque quando 
você chega em casa, um olhar cúmplice, um canto no sofá. 
Animais de estimação não sabem sobre o passado ou o futu-
ro, mas eles entendem e internalizaram essa linguagem uni-
versal que às vezes esquecemos: emoções. 

Enfrentar a morte de um animal supõe ter que passar por 
um duelo muito semelhante ao que passamos quando perde-
mos uma pessoa muito querida a nós. Sabemos que falar nes-
tes termos não será compreensível para muitos, que haverá al-
guns que não compreendem a transcendência que os animais 
podem ter em nossas vidas. Mas, provavelmente, essas pessoas 
também não estão lendo este artigo. 

O vazio que causa a perda de grande parte da nossa alegria é 
um abismo que antes deles se encheu de felicidade do cotidiano, 
fazendo parte da nossa rotina, e às vezes até do nosso alívio pessoal. 

Eles eram os cúmplices mais fiéis de nossas carícias, com-
panheiros que se amontoavam ao pé da cama. O primeiro que 
acordou e o último a quem dissemos boa noite. 

Como não sofrer por sua perda? Seu vazio nunca pode ser 
preenchido. Será aquela ferida em nossas fotografias e aquela 
memória que, embora agora dolorosa, aos poucos vai bordar 
sua memória de cenas agradáveis, de emoções únicas que tor-
narão sua vida mais rica. 

Então sinta-se à vontade para chorar e expressar. Algumas 
pessoas não se atrevem a dizer que o seu sofrimento é devido 
ao fato de ter perdido seu animal de estimação. Que este tenha 
morrido. Não importa se é um cachorro, um gato, um cavalo ou 
um passarinho. 

É um ser vivo que fazia parte do nosso dia a dia, nosso cora-
ção, então, não tenha medo de colocar palavras sinceras à dor 
que você sente. É verdade que nem todos vão entender você, 
mas outras com certeza irão compartilhar com você esta dor.   

Se o resto das pessoas entende ou não, é problema deles. Sua 
realidade é sua e, como tal, você deve senti-la, tratá-la, vivenciá-la e 
administrá-la. Vamos viver o mesmo duelo que com qualquer ou-
tra perda, então haverá uma fase de negação, outra de raiva, outra 
de tristeza até que no final, a aceitação apareça. 

Cuide das crianças, permita que elas expressem suas 
emoções, respondam a todas as suas perguntas e canalizem 
todo o sofrimento que provavelmente sentem por dentro. 

Mas não para por aí, temos outas dicas para vocês, mas só 
na próxima edição. 

DErMAtitE SEbOrrEiCA: mais conhecida como 
caspa, está relacionada à alteração na produção 
de sebo pelas glândulas sebáceas, aumentando 
a oleosidade do couro cabeludo. Os sinais são 
regiões avermelhadas na pele, geralmente 
em placas ou crostas, associado à coceira e 
descamação.

PSOríASE: é uma doença crônica e não 
contagiosa. Está relacionada ao sistema 
imunológico e à genética. Pessoas com psoríase 
apresentam placas avermelhadas descamativas, 
e que aparecem no corpo, geralmente nos joelhos, 
cotovelos e o couro cabeludo.

FOliCulitE: é a inflamação de um ou mais 
folículos pilosos que pode ocorrer em qualquer 
lugar do corpo com pelos e é causada por uma 
infecção viral, bacteriana ou fúngica. Os principais 
sintomas são coceira, pele avermelhada e 
inflamada na região da lesão e pequenas bolhas 
de pus.

PitiríASE: é uma micose que acontece no couro 
cabeludo causada por fungos, que causa coceira 
e descamação. Pode ser ativada por fatores como 
estresse, sudorese excessiva, alteração do ph do 
couro cabeludo, entre outros. Esta micose pode 
ocasionar perda de cabelo temporária.

AlOPECiA: envolve a perda de pelos e cabelos 
nas regiões do corpo onde estão presentes. Nesta 
doença, o cabelo cai em grandes quantidades. O 
problema possui diversas causas, como questões 
genéticas, doenças autoimunes, dermatites, efeitos 
colaterais de medicamentos, entre outros.

Para saber qual é o tratamento ideal para a sua 
pele, consulte um dermatologista e tenha um diagnós-
tico correto, para tratar e prevenir doenças de pele.

DOenÇaS DO COurO CaBeluDO
FIqUE ATENTO

O couro cabeludo também precisa de atenção e cuidados especiais, pois pode ser atingido por várias doenças 
que se não identificadas e tratadas, podem ocasionar até queda de cabelo. As mais comuns são:
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por DIEGO ECkERT e MATEUS TURATTI 

ENGENhARIA E INOVAçãO

nOvaS tenDênCiaS 
Ousadia apresenta 
coleção primavera/
verão 2020

A loja Ousadia de Mara-
vilha apresentou no sábado 
(14) a coleção primavera/ve-
rão 2020. A programação do 
dia teve coquetel e degusta-
ção de cerveja artesanal Enzo 
Milano, além de som am-
biente com DJ Roger. A Ou-
sadia segue com marcas con-
ceituadas e exclusivas no 
mercado, como Tigrara, Lan-
ça Perfume, Enzo Milano, 
My Favorite, Chopper Jeans 
e Paco. Em breve a loja tam-
bém vai apresentar novida-
des com uma nova marca. 

Para o verão 2020 as mo-
delagens inspiradas na al-
faiataria masculina são o 
grande destaque. Já as barras 
encurtadas, tecidos mais le-
ves ou cortes amplos trazem 
a leveza do feminino. As co-
res trazem a referência prin-

cipal ao Braided cord, uni-
verso marítimo, focado nas 
cores color block, combinan-
do marinho e vermelho, no 
qual também são utilizados 
detalhes em cordas e cordões 
para essa nova tendência. 

Valorizando toda riqueza 
da natureza brasileira, a co-
leção aborda a tropicalidade, 
por meio de estampas de ara-
ras, abacaxis, flores e folha-
gens rústicas e cores vibran-
tes, tanto no feminino quanto 
no masculino. Para as mu-
lheres mais contemporâne-
as têm as inspirações vindas 
do universo do safari, peças 
que evidenciam tons terro-
sos, materiais estruturados, 
maxibolsos e passantes lar-
gos, mas que recebem acaba-
mentos refinados, como bo-
tões e detalhes em dourado.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Equipe da Ousadia de Maravilha 

Loja trabalha com marcas exclusivas 

Essa área do conheci-
mento, com suas aplicações 
práticas, é fundamental em 
todo tipo de projeto, seja da 
construção civil, urbanísti-
co, infraestrutura, agricul-
tura, meio ambiente, etc. Os 
profissionais do setor vêm 
há alguns anos questionando 
qual será o rumo da profis-
são, tendo em vista o gran-
de e veloz avanço tecnológi-
co. Será que podemos dizer 
que a topografia convencio-
nal está chegando ao fim?

Um mau serviço de topo-
grafia pode paralisar ou co-
locar toda uma obra a per-
der. Se o levantamento é 
incorreto, há riscos de  gran-
des prejuízos financeiros e 
problemas para comunida-
des próximas, podendo levar 
a rompimentos de adutoras, 
cabeamentos e dutos subter-
râneos, invasão da obra em 
terreno alheio ou em área de 
preservação.  Enfim, torna-se 
requisito essencial para im-
plantação de projetos.

O avanço tecnológico pro-
porciona a geração de máqui-
nas com hardwares mais po-
tentes, a automatização de 

a evOluÇÃO Da tOPOgrafia: 
a teCnOlOgia e O futurO DO PrOfiSSiOnal

a emPreSa

Atuando fortemente há mais de quatro anos, a 
Geoterra tem como objetivo fornecer soluções nas 
áreas de engenharia, topografia e meio ambiente. 
Contamos com uma equipe técnica inovadora 
e altamente capacitada, aliada à utilização de 
equipamentos modernos e de altíssima precisão. 
Oferecemos aos nossos clientes qualidade, agilidade 
e economia na execução de seus projetos.

processos, o aumento na 
quantidade de dados coleta-
dos e equipamentos cada vez 
menores, mais leves e portá-
teis, com qualidade e alto de-
talhamento da área levanta-
da.

Atualmente, novas tec-
nologias já são aplicadas 
para realizar o mapeamen-
to da superfície terrestre, 
como, por exemplo, os dro-
nes e os lasers. A expressão 
“topografia com drone” vem 
se tornando cada vez mais 
comum, porém é importan-
te esclarecer que o que cha-
mamos de topografia com 
drones nada mais é que um 
processo fotogramétrico de 
obtenção de informações, 
carecendo de um trabalho 
de análise e validação do 
profissional para a geração 
de um produto cartográfico 
de qualidade e precisão.

Hoje, a aerofotograme-
tria é uma das tecnologias 
mais utilizadas em mapea-
mento de grandes áreas, 
pelo fato de apresentar pro-
dutos precisos a custos re-
lativamente baixos. Esta 
tecnologia exige menos pro-

fissionais em campo, redu-
zindo os riscos durante o le-
vantamento.

Além dos drones, o ma-
peamento com laser foi im-
plantado como uma tecno-
logia disruptiva no que diz 
respeito à quantidade de in-
formações coletadas. Essa 
solução pode ser utilizada 
tanto de forma terrestre ou 
embarcada em aeronaves, 
obtendo como produto final 
uma nuvem de pontos alta-
mente densificada, que ga-
rante um mapeamento com 
nível de detalhamento im-
pressionante.

Ainda assim, a topogra-
fia convencional é essencial 
para servir de referência e 
base para que essas novas 

tecnologias alcancem um 
resultado adequado, por 
meio do acompanhamen-
to dos processos de levanta-
mento, das análises das in-
formações, da fiscalização 
e validação dos dados obti-
dos. Além do mais, pode ha-
ver projetos em que essas 
novas tecnologias nem sem-
pre poderão ser aplicadas, 
seja por permissão de uso, 
acesso ao local, ou pela acu-
rácia requerida. 

Sendo assim, é impor-
tante que o profissional des-
se setor acompanhe e se 
atualize quanto às tendên-
cias e às melhores e mais 
modernas práticas, buscan-
do capacitação sobre equi-
pamentos e softwares. 
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SOBeranaS 2019/2021 Desfile será realizado no próximo sábado (28), no Salão Paroquial Católico

Conheça as candidatas à rainha, princesas 
e miss simpatia da terceira idade 
DIANA HeINz

O Salão Paroquial Ca-
tólico irá receber no próxi-
mo sábado (28) as 14 can-
didatas à rainha, princesas 
e miss simpatia da terceira 
idade de Maravilha. O even-
to é organizado pela Secreta-
ria de Assistência Social, em 
parceria com a Coordenação 
da Terceira Idade, e começa 
às 13h30.

Conforme a coordena-
dora da terceira idade, Lia-
mar Pedroso, a programação 

tem como objetivo aumen-
tar a autoestima das mu-
lheres e também homena-
gem pelo Dia Nacional do 
Idoso (27). “É uma forma 
de reconhecimento. Apesar 
de a Organização das Na-
ções Unidas ter estabeleci-
do 1º de outubro como Dia 
do Idoso, no Brasil a data é 
comemorada no Dia de São 
Vicente de Paula, considera-
do o ‘pai da caridade’ e pa-
trono de todas as obras so-
ciais”, explica. 

As candidatas, que re-

presentam grupos de idosos 
de Maravilha, serão apre-
sentadas por meio de des-
file que falará individu-
almente sobre cada uma. 
Data de nascimento, ida-
de, estado civil, naturalida-
de, quantidade de filhos e 
netos, tempo que reside em 
Maravilha, grupo que repre-
senta, hobbies, mensagem e 
música preferida. 

A classificação da rai-
nha, primeira-princesa, se-
gunda-princesa e miss sim-
patia ocorre através de cinco 

jurados. Eles farão a avalia-
ção a partir de cinco que-
sitos: elegância, simpatia, 
desenvoltura, beleza e ca-
risma. O traje para o desfile 
é um vestido oferecido pelo 
município. O cronograma 
também terá valsa e coque-
tel e será assistido pela fa-
mília das candidatas e pe-
los 20 grupos de idosos do 
município. 

As atuais soberanas: rai-
nha, Ivandir Aparecida Menon-
cin Pedroso; primeira-princesa, 
Gema Sirtolli; segunda-prin-

Fotos: Divulgação

Classi Scheffler Elenita Fátima hart

Elli Klein    Elzira baron Erna Laura Drescher Prante     helena Maria Schafer  ilaide Lauermann     Lourdes bárbara borth

Maria da Silva Maria de Freitas Noronha Gulich Nanerleis Worm       Nilva Zorgetz  terezinha Maria Petry Werna tiecker

cesa, Ivone Wermuth; e miss 
simpatia, Clarice Favaretto, 

farão a passagem da coroa e 
faixas às eleitas. 
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JuBileu De Prata Festa foi no Restaurante Zatt e contou com diversas homenagens

rotary Club de maravilha comemora 
25 anos com evento festivo 
NeLCIr  DALL’AGNOL

O Rotary Club de Ma-
ravilha completou 25 anos 
de atuação no município 
no domingo (15), mas a co-
memoração foi na noite de 
sábado (14), em evento no 
Restaurante Zatt. A progra-
mação teve homenagem 
para os ex-presidentes e ao 
padrinho Rotary Club de 
São Miguel do Oeste.

Ao longo dos 25 anos o 

Rotary Club Maravilha foi 
presidido pelos associa-
dos Aristides Brandão Viei-
ra, Juscelino Folle, Mar-
cus Vinícius D’Agostini, Ari 
Alberto Vogel (em memó-
ria), Elvio Prevedelo, Clau-
dio Antônio Ranzi, Valdir 
de Costa, Darci Ranzi, Paulo 
Elizeu Pissatto (duas vezes), 
Marcos Antônio Perin, Iva-
nia Maria Silvestrim Rauber 
(em memória), Dércio Me-

negassi (duas vezes), Nelvi 
Inês Reinehr Sebben, Ivete 
Stein, Celésio Colla, Ediva-
nes Girardello, Ilaci Antô-
nio Zanella, Solange Bal-
lestreri, Ademir Augustin, 
Volmar Ranzi, Marcos Ra-
ber, Jair Schossler, Marcelo 
Hickmann e Simone Raber. 

O evento de sábado 
teve a presença de rotaria-
nos e ex-rotarianos, clu-
bes de serviços vizinhos 

e lideranças locais. Atual-
mente o Rotary Club Ma-
ravilha é composto por 39 

sócios, que representam di-
versas áreas de atuação na 
sociedade. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Sócio-honorário Paulo Pissatto fez a 
leitura da Prece Rotariana

Sócio-honorário Julmir vicari fez a 
leitura de uma poesia de autoria própria

Ex-presidentes receberam troféu de agradecimento

Rotary de São Miguel do Oeste recebeu homenagem

Sócios-honorários Julmir vicari e Paulo Pissatto recebem reconhecimento
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24 anOS Eventos comemorativos seguem até o dia 29 de setembro 

flor do Sertão promove 
festividades de aniversário 
CAMILLA CONSTANTIN 

O município de Flor do 
Sertão completa 24 anos de 
emancipação político-ad-
ministrativa no dia 29 de se-
tembro e conta com progra-
mação especial ao longo do 
mês. As comemorações ini-
ciaram com desfile cívico, es-
colha das soberanas e tarde 
de campo. 

No último dia 13 foi rea-
lizada “Ação pela saúde”, com 
lançamento de práticas inte-
grativas e complementares, 
além de testes rápidos, ex-
posição de plantas medici-
nais, pintura facial e outros. 
A atividade, feita no Centro 
de Eventos, contou com ex-
pressiva participação da po-
pulação. 

Já a 3ª Volta Ciclística, 
promovida sábado (14) pelo 
Departamento de Turismo, 
totalizou aproximadamen-
te seis quilômetros. O objeti-
vo foi oportunizar momentos 
de lazer e conhecimento de 
diferentes áreas aos adeptos 
da atividade, com acompa-

nhamento da Polícia Militar. 
Os munícipes contaram ain-
da com Noite Gospel e inau-
guração do calçamento na Li-
nha Flor da Serra. 

PrÓXimOS eventOS
21/09: 12ª Olimpíadas 
da 3ª idade e concurso 
“Rainha idosa do 
município” 
22/09: 3ª trilha ipê 
Amarelo, 3ª Mateada 
Gaúcha e 2º Carreteiro 
Gaúcho
27/09: inauguração do 
calçamento na Linha 
Cabeceira do Poço Rico
29/09: 15º Gre-Nal 
Municipal e torneio de 
bolãozinho Soberanas participaram da Ação pela Saúde

Percurso da volta Ciclística foi feito do centro até a escola da Linha Sarandi

Fotos: Divulgação

ativiDaDe DiferenCiaDa 
Ceja de maravilha 
trabalha a alteridade

O Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja) é uma 
modalidade de ensino que 
atende estudantes das mais 
diferentes idades, com alu-
nos de 15 a 87 anos. Para que 
sempre haja um bom relacio-
namento, o Ceja de Maravi-
lha procura sempre fazer in-
tervenções para melhorar o 
convívio e o aprendizado.

Uma das atividades traba-
lhadas recentemente foi a di-
nâmica da Troca de Sapatos, 
quando todos os alunos se re-
únem em círculo, tiram seus 
calçados e colocam mais ao 
centro.  Em seguida, os parti-
cipantes andam alguns passos 
para o lado direito, ao som da 
música “Meu sapato é 36”, de 

Raul Seixas. Quando param em 
frente a um par de sapatos que 
não é o seu, são convidados a 
calçar ou no mínimo tentar. 

Diante de algumas tentati-
vas frustradas em colocar o sa-
pato do colega, cabe algumas 
reflexões. Muitos descreveram 
que não se sabe das dificul-
dades no dia a dia, no traba-
lho, na família, na vida pes-
soal de cada um. “É preciso 
muitas vezes se colocar no lu-
gar do outro antes de profe-
rir julgamentos. É preciso va-
lorizar o ser humano, o esforço 
de todos, que embora cansa-
dos de trabalhar o dia todo, de 
noite vão para a escola estu-
dar, almejando um futuro me-
lhor”, colocaram os estudantes.

Estudantes fizeram a dinâmica da troca de Sapatos 

Divulgação

BOm JeSuS DO OeSte
Candidatos a conselheiros tutelares são apresentados 

Na terça-feira (17) foram 
apresentados oficialmente 
os nove candidatos a conse-
lheiros tutelares para a ges-
tão 2020/2024 em Bom Jesus 
do Oeste, com apresentação 
das propostas de cada um. 

A presidente do Conse-
lho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescen-
te (CMDCA), Roseli Simo-
ne Jandt, destaca que ir até a 
urna é uma decisão de cada 

cidadão e que o voto é fa-
cultativo, mas que é impor-
tante lembrar que a comu-
nidade é quem escolhe os 
representantes para a função.

A eleição será no dia 6 
de outubro, das 8h às 17h, 
na Escola de Educação Bá-
sica Albano Borre. Estão ap-
tos a votar todos os cidadãos 
residentes no município de 
Bom Jesus do Oeste e cujo 
nome conste na lista de elei-

tores do município, sen-
do necessário apresentar tí-
tulo de eleitor e documento 
de identificação com foto.

CanDiDatOS
Noeli Fátima Scapin Ce-

con, Cleonice Hart, Juce-
lene Lucia Gewehr, Daiara 
Stein, Celinete Klein Dickel, 
Cosmo Buffon, Silvia Regi-
na Albani, Valdir Calilo Wa-
lker e Carla Hemsing. Eleição irá contar com nove candidatos

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura
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ANilDA HiCKMANN
Faleceu no dia 17 de setembro, no hospital 
Regional, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica da Linha varzea Alegre, 
em bandeirante, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

irONDiNA GONÇAlVES DOS SANtOS
Faleceu no dia 17 de setembro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 89 anos. Seu corpo foi 
velado na casa mortuária municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério da Linha Rosário, em 
Romelândia.

AMEliO PiANEZZOlA
Faleceu no dia 17 de setembro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 93 anos. Seu corpo foi 
velado no Clube Pioneiro e na igreja Matriz Católica 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

OrEStES JOSÉ SEVErGNiNi
Faleceu no dia 17 de setembro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 85 anos. Seu corpo foi 

velado no Salão do bairro Progresso e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha.

JOSE CirO PEttEr
Faleceu no dia 18 de setembro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 78 anos. Seu corpo 
foi velado no Clube de idosos Estrela, em São 
Miguel da boa vista, e sepultado no cemitério da 
comunidade católica de São Miguel da boa vista.

ElMO rEiNAlDO SCHAuriCH
Faleceu no dia 18 de setembro, no hospital 
Uniclínicas de Chapecó, aos 79 anos. Seu corpo 
foi velado na capela mortuária do bairro São 
Jorge, em São Miguel do Oeste, e sepultado no 
cemitério municipal de São Miguel do Oeste.

JAIME SUNDERMEYER 
Faleceu no dia 19 de setembro, no hospital 
Caridade de ijuí (RS), aos 38 anos. Seu corpo 
foi velado no centro comunitário da Linha 
Fuzil e sepultado no cemitério municipal de 
Flor do Sertão.

briAN turK
O ator brian turk morreu no dia 
13 de setembro, aos 49 anos, 
vítima de câncer no cérebro. 

Com participações em várias séries 
e longas de sucesso, trabalhou em produções 
como two and a half Men, Carnivale, barrados no 
baile, Criminal Minds e inteligência Artificial. 

ANíSiO CAMPOS
O designer de carros Anísio 
Campos morreu no dia 14 de 

setembro, aos 86 anos. Foram 
mais de 15 veículos projetados 

entre as décadas de 1960 e 1990, entre eles o 
Puma DKW, considerado o seu trabalho mais 
importante. Ele também projetou carros de 
competição que foram pilotados por José Carlos 
Pace e Emerson Fittipaldi, além dele próprio.

rObErtO lEAl
O cantor Roberto Leal morreu 
no dia 15 de setembro, aos 67 

anos. Em 45 anos de carreira, 
vendeu mais de 17 milhões de discos e 

gravou mais de 400 músicas, entre elas “Arrebita”. 
Em 1978 protagonizou o filme “O milagre – O 
poder da fé”, inspirado em sua própria história. A 
popularidade do cantor ganhou vida nova quando 
os Mamonas Assassinas lançaram “vira-vira”, que 
satiriza as músicas dele.

riC OCASEK
O músico Ric Ocasek, vocalista 
da banda the Cars, morreu no 
dia 15 de setembro, aos 75 anos. 

Famoso nos anos 1970 e 1980, o 
grupo teve hits como “Just What i Needed”, “Good 
times Roll” e “You’re All i’ve Got tonight”. Ocasek 
também se dedicou à produção e trabalhou nos 
discos de bandas como No Doubt e bad Religion.

ArNO PEDrO StEFFEN
Faleceu no dia 12 de setembro, no hospital de 
São José do Cedro, aos 61 anos. Seu corpo foi 
velado no Clube de villa Rica, em Princesa, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

luiZ COrDEirO MENDES
Faleceu no dia 12 de setembro, no hospital de 
São José do Cedro, aos 42 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

VAlDEMAr PiNSFElD
Faleceu no dia 14 de setembro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 71 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Católica de 
Paraíso e sepultado no cemitério municipal.

EDErCEu luiZ StuMPF 
Faleceu no dia 15 de setembro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 61 anos. Seu corpo foi 
velado na casa mortuária municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

MAriA MEliDA bECKEr DE CAStrO
Faleceu no dia 16 de setembro, aos 92 anos. Seu 
corpo foi velado no salão da igreja Católica de 
bom Jesus do Oeste e sepultado no cemitério de 
bom Jesus do Oeste.

ZENAiDE PANiSSON VAZAttA
Faleceu no dia 16 de setembro, no hospital São 
Miguel, aos 91 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica da Linha Fátima e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

CECiliA GrANiEl FErrAS
Faleceu no dia 16 de setembro, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 81 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária do bairro Salete 
e sepultado no Cemitério São Miguel e Almas. 

OBITUÁRIO

No domingo (15) a Esco-
la de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete promo-
veu o tradicional almoço. De 
acordo com a diretora, Lucirle-
ne Pertuzatti de Lemes, a pro-
gramação deste ano teve novi-
dades e pequenas mudanças 
em relação a outras edições. 
“Superou as nossas expectati-
vas. Foram em torno de 800 fi-
chas vendidas e a novidade foi 
a entrega das marmitas”, conta. 

A diretora também lem-
bra que não foi realizada a Mis-
sa da Padroeira. “Naquele dia 

estava marcado o culto de sé-
timo dia do Davi Ristow, fi-
lho da nossa colega Karin Ris-
tow, então participamos do 
culto na Igreja de Confissão 
Luterana no Brasil”, ressalta.

Para o evento, estavam pro-
gramadas apresentações ar-
tísticas, que foram canceladas. 
“A nossa avaliação foi satisfató-
ria e a população mais uma vez 
atendeu o chamado e compa-
receu em número expressivo”, 
avalia a diretora. O valor arre-
cadado será usado para cus-
teio de despesas da escola. 

traDiCiOnal 
eeB nossa Senhora da 
Salete promove almoço 

melhOriaS Segundo engenheiro, construção física já ultrapassa os 
50% e aumenta expectativa para dezembro

município pretende finalizar obra da 
avenida maravilha antes do natal
eDerSON ABI

O município e a empresa 
Gaia Rodovias trabalham de for-
ma acelerada para concluir ainda 
neste ano a obra de revitalização 
completa da Avenida Maravilha. 
Em breve, a empresa vai colocar 
a última camada asfáltica e finali-
zar essa etapa da obra. O trabalho 
segue intenso e o objetivo é con-
cluir até dezembro.

De acordo com o engenheiro 

da prefeitura, Jorge Dummer, os 
trabalhadores estão construindo 
o passeio público e logo depois 
será a vez da ciclovia. Ainda, as 
árvores receberam tratamento 
especial com poda e alinhamen-
to em razão da altura e peso. 

Segundo Dummer, mais de 
50% da obra física já foi realiza-
da. Agora, todos trabalham com 
o objetivo de entregar até o Natal, 
para uma possível decoração em 
toda a avenida. 

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Engenheiro da prefeitura esteve no local nesta semana para verificar a obra

Operários colocam novo passeio nas proximidades de onde será a ciclovia Ciclovia já ganha forma e ficará no trecho pelo lado da Praça dos Motoristas

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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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

laDO a laDO COm OutrO veíCulO

Quem nunca encarou uma fila de veículos durante uma via-
gem, aguardando pacientemente o momento oportuno para re-
alizar a ultrapassagem, tendo, num ponto propício da via, seu ob-
jetivo frustrado por um caminhão de carga que iniciou a manobra 
sobre outro caminhão, mas não conseguiu concluí-la por falta de 
velocidade suficiente?

Essa cena não é rara de ocorrer nas rodovias. Veículos sem a velo-
cidade suficiente acabam comprometendo a fluidez e a segurança do 
trânsito porque, na tentativa de ultrapassar, impedem os demais veí-
culos de realizarem semelhante manobra, ao passo que emparelham 
com outro caminhão obstruindo totalmente o ponto de ultrapassagem.

O Código de Trânsito Brasileiro proíbe semelhante conduta. Não 
só os condutores de caminhões devem abster-se deste procedimento, 
mas qualquer outro condutor de automotor deve preocupar-se em não 
interromper ou perturbar o fluxo do trânsito. Neste sentido, não é ad-
missível que numa via com duas pistas os condutores de veículos em-
parelhem para manter diálogos, gesticular, ou por mero capricho.

Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou perturban-
do o trânsito é infração de natureza média (quatro pontos), passível 
de multa no valor de 130,16.  

Tenham todos uma boa semana!

Policiais militares do 11º Ba-
talhão de Polícia Militar de Fron-
teira estão passando por um 
processo de capacitação para 
utilizar câmeras corporais indi-
viduais durante o atendimento 
de ocorrências.

Conforme o comandan-
te do Batalhão, coronel Marcelo 
de Wallau da Silva, o objetivo do 
equipamento é dar maior trans-
parência e segurança aos aten-
dimentos prestados pela PM. 
Conforme Wallau, a partir do 
momento em que a ocorrência 
chegar até o policial, automatica-
mente a câmera será ativada e a 
partir de então iniciará o proces-
so de gravação de áudio e vídeo, 
registrando tudo aquilo que está 
acontecendo durante a ocorrên-
cia. A gravação em áudio e vídeo 
das ocorrências, conforme o co-
mandante, vai eliminar qual-
quer dúvida que possa surgir 
com relação à conduta dos po-
liciais e demais pessoas envolvi-
das na ocorrência.

OCOrrênCiaS Capacitação iniciou na semana passada com policiais de 
Maravilha e deve seguir até a próxima segunda-feira

Policiais recebem capacitação 
para utilizar câmeras corporais

Marcos Lewe/WH Comunicações

Subcomandante em Maravilha, tenente Júnior, faz capacitação em São Miguel do Oeste

A Polícia Militar atendeu 
uma ocorrência de furto de mo-
tocicleta na manhã de quarta-
feira (18) em Maravilha. A guar-
nição foi acionada pelo Copom 
para deslocar até o Bairro Frei 
Damião, onde o solicitante infor-
mou que na noite anterior havia 
deixado sua motocicleta Hon-

da CG 125 de cor preta, empla-
cada em Cunha Porã, estaciona-
da em frente a sua residência. 

Segundo o relato, quan-
do ele foi sair de casa no iní-
cio da manhã a moto não estava 
mais no local. Qualquer infor-
mação deve ser repassada pelo 
número 190 da Polícia Militar.

Um acidente de trânsito foi 
registrado na tarde de quinta-
feira (19), na BR-282, na comu-
nidade de Linha Santo Expedi-
to, entre os municípios de São 
Miguel do Oeste e Descanso. 
Veículo Celta, emplacado em 
Maravilha, fazia o sentido São 
Miguel do Oeste a Maravilha 
quando, em uma curva, acabou 

aquaplanando e saindo da pis-
ta. O veículo chegou a capotar 
uma vez e parou ao lado da via. 

O motorista saiu ileso. A 
PRF foi acionada, mas como o 
carro estava fora da pista e não 
houve envolvimento de outro 
veículo, o motorista foi orien-
tado a acionar um guincho 
para fazer a remoção do carro.

veículo saiu da pista e ficou ao lado da rodovia

Marcos Lewe/WH Comunicações

Br-282

furtO

veículo de maravilha se 
envolve em acidente

motocicleta é furtada 
no Bairro frei Damião 

Um acidente de trân-
sito deixou uma pessoa fe-
rida na tarde de quinta-fei-
ra (19) na BR-158, em Cunha 
Porã. O Corpo de Bombei-
ros de Cunha Porã foi aciona-
do por volta das 16h20. Foi uma 
colisão entre um carro da Epa-
gri e um caminhão na Linha 
Secchi, interior do município. 

Conforme a guarnição, o 
condutor do veículo estava com 
suspeita de fratura no braço di-
reito e escoriações no rosto, sen-
do encaminhado ao pronto-so-
corro da Fundação Hospitalar de 
Cunha Porã. O motorista do ca-
minhão não teve ferimentos.

Em São Miguel do Oeste, 
desde a semana passada os mi-
litares estão passando pelo pro-
cesso de capacitação para o uso 
da tecnologia, que envolve au-
las teóricas e práticas. Ao todo, 
aproximadamente 360 policiais 
da região irão receber a capaci-

tação e estarão aptos a utilizar o 
equipamento.

Em Maravilha, de acor-
do com o subcomandante, te-
nente Júnior Tasch, os policiais 
vão receber oito equipamentos 
completos para o uso no poli-
ciamento de rua. Os policiais de 

serviço receberam treinamento 
com o subcomandante, que está 
em São Miguel do Oeste repas-
sando as orientações para os de-
mais membros da corporação. A 
utilização das câmeras em Mara-
vilha deve começar em breve, se-
gundo a Polícia Militar. 

trÂnSitO

POlíCia Civil

motorista fica ferido em acidente entre carro e caminhão

homem é preso em flagrante por posse 
de arma e munições

Carro ficou bastante destruído 
após o acidente na bR-158

Corpo de Bombeiros

A Polícia Civil, por meio da De-
legacia de Polícia de Romelân-
dia, efetuou, nesta semana, a pri-
são em flagrante de um homem por 
posse de arma de fogo de uso per-
mitido. A ação teve o apoio de po-
liciais civis de Anchieta e de Ma-
ravilha. Os policiais civis haviam 
recebido informações de que o ho-
mem possuía em sua residência ar-
mamento em desacordo com de-
terminação legal ou regulamentar.

Durante o cumprimento do 

mandado, os policiais civis loca-
lizaram no quarto do investigado 
um revólver sem marca aparente, 
sem numeração aparente, possi-
velmente calibre .38; duas muni-
ções intactas, calibre .32, uma mu-
nição aparentemente danificada, 
calibre 762, marca CBC. O mate-
rial apreendido foi encaminha-
do para realização de perícia pelo 
Instituto Geral de Perícia para ve-
rificação das características exa-
tas e para constatar se são eficazes.

Divulgação/Polícia Civil
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A Cidade das Crianças re-
cebeu, nos dias 13 e 14 de se-
tembro, mais de 180 mesa-
tenistas de todo o Estado de 
Santa Catarina para as dispu-
tas do Ranking e Reiting da 4ª 
Etapa do Circuito Catarinense 
de Tênis de Mesa.

O evento foi realizado 
pela Federação Catarinense 
de Tênis de Mesa, Liga Oeste 
Catarinense de Tênis de Mesa 
e Secretaria de Esporte, Juven-
tude e Lazer (SEJL) da Admi-
nistração Municipal de Mara-
vilha. Esta foi a primeira vez 
que Maravilha recebeu uma 
etapa do Circuito Estadual da 
modalidade.

Os jogos iniciaram no úl-
timo dia 13, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Gelso Tadeu 
de Mello Lara, com as dispu-
tas do Ranking, desde a cate-
goria pré-mirim, até o vetera-
no 60, tendo encerramento na 
manhã de sábado (14), quan-
do iniciaram as disputas do 
Reiting – competição por ca-

inÉDitO Evento reuniu mais de 180 mesatenistas de todo o Estado

maravilha sedia a quarta etapa do Circuito 
Catarinense de tênis de mesa

tegorias divididas por nível 
técnico – encerrando no final 

da tarde de sábado. Para a re-
alização da competição foram 

montadas 14 mesas, sendo 
dez na quadra principal e qua-

tro na quadra dois do ginásio.
Representando Maravi-

lha estiveram os atletas Gus-
tavo Monteiro, Lucas Souza, 
Jenifer Welter, Raniery Tava-
res, Alexandre Fiori e Edemar 
Webler, disputando as cate-
gorias por idade pré-mirim, 
mirim, infantil, adulto, sê-
nior e veterano 60, respecti-
vamente, além de disputar o 
Reiting. O professor respon-
sável pela modalidade em 
Maravilha é Tiego Drumm, 
que acompanhou os atletas 
durante o evento. “Gostaría-
mos de agradecer à Secreta-
ria de Esporte, Juventude e 
Lazer de Maravilha, aos mu-
nicípios parceiros da Liga 
Oeste e também a todos os 
municípios que se fizeram 
presentes no ginásio muni-
cipal de esportes nestes dois 
dias de competição”, afirma 
Drumm.

Os atletas aproveitam para 
agradecer a SEJL de Maravilha 
e aos patrocinadores do even-
to que viabilizaram a realiza-
ção desta etapa do circuito.

Fotos: Divulgação

Edemar Webler  ficou em terceiro lugar no veterano 60 Edinar Zardo, Jenifer Welter, Julia Monteiro, Raniery tavares, Lucas Souza, Geison 
Schwanke, Gustavo Monteiro, Alexandre Fiori e tiego Drumm

Jenifer Welter foi campeã reiting C feminine Raniery tavares - campeão Reiting h masculine

Os atletas da Secretaria 
de Esportes, Juventude e La-
zer/Asespp de Maravilha, 
acompanhados pela profes-
sora Vanderléia Carlotto, esti-
veram na cidade de Descan-
so no fim de semana, quando 
participaram da corrida rús-
tica. De acordo com a profes-
sora, a prova teve o percurso 
de cinco quilômetros para as 
categorias adulto masculino 
e feminino, com muitas ele-
vações. A prova também con-
tou com a participação das 
categorias menores com tra-
jetos especiais. Os atletas de 
Maravilha conquistaram vá-
rios troféus e medalhas. 

COnfira:
Rosmili Weizenmann 1º 
lugar geral feminino 
Giseli Rodrigues 2º lugar 
na categoria 25 a 29 anos 
feminino
Eleandro Ortiz 3º lugar na 
categoria 25 a 29 anos 

maravilha
atletismo participa da 6ª etapa do Circuito 
Oeste de Corridas de rua 

Equipe se prepara para a sétima etapa, em Ponte Serrada 

Divulgação

Alex Junior Wagner 6º lugar 
categoria 25 a 29 anos
henrique Julkoski 2º lugar 
na categoria 6 a 8 anos
Nicole bedin 2º lugar na 
categoria 9 a 11 anos 
Eduardo Zanini 3º lugar na 

categoria 9 a 11 anos
Nicoli de Oliveira 4º lugar e 
beatriz Gueler Peronowich 
5º lugar na categoria de 11 
a 14 anos
Amanda isabella buratto 
1º lugar na categoria de 6 

a 8 anos
teilor Rodrigues Nunes 2º 
lugar, Kevin thomaz Kramer 
6º lugar, Gustavo Castanha 
7º lugar e Nicolas Oliveira 
9º lugar na categoria de 11 
a 14 anos

DeCiSiva
Crm convoca jogadores para 
duelo contra metropolitano

time vai concentrar para partida que vale vaga entre os quatro melhores do Estado 

A programação para um dos 
jogos mais importantes da his-
tória recente do Clube Recreati-
vo Maravilha (CRM) já está orga-
nizada. A partida da volta pelas 
quartas de final do Campeona-
to Estadual de Futebol não Pro-
fissional, contra o Metropolita-
no, de Nova Veneza, ocorre no 
sábado (21), no estádio Dou-
tor José Leal Filho, às 15h. 

Para passar para a semifi-
nal o CRM precisa vencer, sen-
do que na partida de ida em Nova 
Veneza a equipe maravilhen-
se empatou em um gol. Qual-
quer outro empate e a decisão 
da vaga vai para os pênaltis. 

O grupo está fechado, os jo-
gadores estão convocados e na 

tarde de quarta-feira (18) a co-
missão técnica passou a lista 
para o jogo decisivo. Todos de-
vem se fazer presentes para al-
moço hoje (21) e logo em seguida 
a concentração se dá no vestiá-
rio do Doutor José Leal Filho. 

Jogadores convocados: Fabio, 
Cuia, Vando, Marciel, Jair Mul-
ler, Dioninho, Fera, Diego, Edson, 
Marcelo, Tiago, Santos, Buda, Re-
nato, Alemão, Bil, Wilson, Gus-
tavo, Maicon, Cesar e Michel. 

Para o jogo estão sendo co-
mercializados ingressos a R$ 
25 e concorre a uma moto zero 
quilômetro e mais prêmios de 
R$ 250. Para quem não qui-
ser concorrer aos prêmios na 
hora tem ingressos a R$ 15.

Fabrício Júnior/FJR Sports
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 ONEIdE BEhLING

futSal Meninos fizeram 6 x 5 em Quilombo e garantiram a passagem de fase  

Sub-17 de maravilha está na 
semifinal da taça móveis léo 

A equipe sub-17 da Secreta-
ria de Esportes, Juventude e La-
zer/Acema, comandada pelo 
professor Gian Mauro Silva, que 
disputa a Taça Móveis Léo de fut-
sal, no domingo (15) manteve a 
invencibilidade na competição. 
Foi a sexta partida sem derro-
ta e com o placar de 6 x 5 contra 
Quilombo os meninos de Mara-
vilha garantiram a participação 
nas semifinais do campeonato. A 
semifinal será na terça-feira (24), 
às 21h, contra Nova Erechim, em 
São Carlos.  “Parabenizo todos os 
atletas pelo resultado obtido até o 
momento e agradeço a Secreta-
ria de Esporte, Juventude e Lazer 
pelo apoio”, agradece o treinador. Equipe não perde há seis jogos

Divulgação

O futebol americano vem 
ganhando cada vez mais adep-
tos no Brasil e no Oeste catari-
nense não é diferente. A bola 
oval vem ganhando os cam-
pos do Oeste desde 2007. A 
equipe de futebol americano 
de São Miguel do Oeste, São 
Miguel Indians, possui atle-
tas de toda a região. Maravi-
lha é representada por quatro 
atletas: Jardel da Silva, Ro-
drigo Cibulski, Maquiel dos 
Santos e Jandrei Jacobsen.

O time
Atualmente o time con-

ta com mais de 40 membros, 
entre atletas e comissão técni-
ca. Ele foi formado em meados 
de 2007, mas foi em 2016 que 
seus trabalhos foram alavanca-

nOviDaDe
maravilhenses têm a oportunidade de assistir 
futebol americano 

Jogo-treino será domingo (22), às 14h30, no Osvaldo Gomes Werner 

dos com a realização de sele-
tivas e participações e compe-
tições. De lá para cá, o Indians 
foi campeão em 2017 e 2018 
da Copa Fronteira. Disputa re-
alizada entre São Miguel In-
dians e alguns times do Paraná. 

Nesse ano a equipe par-

ticipou do Campeonato Esta-
dual Paranaense, conseguindo 
conquistar o vice-campeona-
to do Pinhão Bol. No segun-
do semestre, o time partici-
pará da primeira edição da 
Copa Oeste, competição for-
mada pelo Indians, de São Mi-

guel, Badger’s, de Chape-
có, e Coroados, de Erechim. 

SÃO miguel inDianS 
Além da competição, atu-

almente a equipe visita cidades 
vizinhas e no próximo domin-
go (22) o encontro será em Ma-
ravilha. Com o intuito de divul-
gar o esporte, conquistar novos 
adeptos e valorizar atletas lo-
cais, a equipe fará um treino 
demonstrativo no campo do 
Estádio Osvaldo Werner. “O 
treino começa às 14h30 e to-
dos estão convidados para co-
nhecer o esporte mais de per-
to e tirar dúvidas. A expectativa 
é de um bom evento de prepa-
ração para a competição, que 
se inicia em outubro”, ressal-
tam os atletas de Maravilha.

Divulgação

OS mOtivOS 
Aquela postura, a maneira de jogar fora de casa, 

impediram o Inter de levantar a taça. Jogar para não 
perder no Paraná e mesmo assim ainda levar gol lá, 
prova que Odair Hellmann comprometeu tudo. Colocar 
sempre na conta do fator Beira-Rio não dá. Nem sem-
pre o Inter fará a diferença jogando em casa. Come-
çar o jogo perdendo e tendo que se atirar para o ataque 
é complicado. Outro motivo foi a ausência de D’Ales-
sandro, que complicou o meio-campo. Era mais corre-
ria, chutão direto para Guerrero. Não adianta só cor-
rer, faltou organização. Colorado não conseguiu achar 
saídas para as dificuldades que o Athletico impôs.

SinCerO
Gostei da entrevista do presidente do Internacio-

nal. Medeiros foi muito sincero. Começou afirmando 
que o Inter não jogou bem. E apontou que no melhor 
momento do colorado, o Furacão fez o gol. Mesmo as-
sim, lembrou que o Inter teve a chance com o Nico Ló-
pez no começo do jogo, o goleiro defendeu e logo de-
pois eles marcaram o gol. E o presidente fez questão 
de falar que não foi só pela ausência do D’Alessan-
dro que a derrota aconteceu. Time já conseguiu jo-
gar bem sem ele, no ano passado, por exemplo. “Tem 
dias que você não consegue botar em prática o que 
é feito nos treinamentos”, completou o presidente.

DeSaBafO
Torcedor colorado desabafando pelo WhatsA-

pp. “Pode colocar na coluna: Já foram praticamen-
te três anos de Odair Hellmann, não evoluímos, es-
tamos no quase. Quase campeão da Série B, quase 
campeão do Gauchão, quase campeão da Copa do 
Brasil. Chega né”. Acho que chegou a hora da dire-
ção parar de passar a mão na cabeça do técnico.

Crm X metrOPOlitanO 
O empate em Nova Veneza deu uma leve vanta-

gem ao time do CRM para o jogo deste sábado. Não 
há dúvida de que o Clube Recreativo Maravilha é 
muito forte em casa. Mesmo com o apoio da torci-
da e a tranquilidade de conhecer os atalhos do cam-
po, algumas coisas serão necessárias, tanto no indi-
vidual, quanto no coletivo. Primeiro, o técnico Rudi 
precisa ter a compactação do time. Defensivamen-
te, lá no Sul do Estado, a equipe mostrou-se compac-
ta, acertou mais do que errou. Agora, quando este-
ve com a bola, o time se separava muito. Então, ao 
atacar, é necessário que o CRM avance junto. Sis-
tema defensivo deverá subir também para dimi-
nuir os espaços do Metropolitano. É pressão o tem-
po todo para não deixar que eles tenham vantagens.

eSCalaÇÃO 
Os atletas escolhidos pelo técnico Rudi deverão 

dar respostas em campo eficientes. Fabião, Diogo, Mi-
chel Franke, Djonathan e Fera; Marcelinho Guerrei-
ro (Edson Negão), Jair Müller (Alemão), Renatinho e 
Santos; Thiago Maringá e Marciel (Budda). Quem for 
escolhido para começar a partida deverá ter intensida-
de com a bola. Caso contrário, a festa será dos visitan-
tes. Pra cima deles, CRM! A disputa será equilibrada.
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futeBOl Competição tem 12 equipes divididas em dois grupos  

Crm começa com o pé direito no 
regional da liga Chapecoense 

Com uma equipe prati-
camente toda reserva em re-
lação à que joga o Campeo-
nato Estadual de Futebol não 
Profissional, o Clube Recrea-
tivo Maravilha (CRM) en-
trou em campo no domin-
go (15) pelo Regional da 
Liga Chapecoense de Fu-
tebol. O campeonato habi-
lita as equipes a participar 
da fase Oeste do Estadual 
de 2020.

O CRM jogou contra o 
Ginástica de Riqueza pela 
chave B. Bill, para o CRM, 
marcou o único gol da par-
tida. Na oportunidade, a 
equipe foi comandada pelo 
técnico Neri Almeida, que 
escalou o time com Fábio, 
Japa (Andrei), Roni, Wil-
son, Fernando, Cesar, Mar-
celinho Guerreiro, Adria-
no, Santos, Renatino e Bill 
(João Pedro).

O Ginástica de Riqueza 
enfrentou o CRM com Leo, 

Emersom, Michel, Rigo, Pi-
coli, Pereira, Douglas, Ever-

ton, Aldair (Elivelton), Gre-
gori (Anderson) e Uéliqui 

(Léo). O técnico foi o mara-
vilhense Rafael Tapioca. 

Próxima partida pelo Regional é em Santa terezinha do Progresso

Ginástica enfrenta o Metropol na segunda rodada em casa

Fotos: Divulgação

Pela primeira vez em Ma-
ravilha será realizado o Festival 
do Atleta Paralímpico, promo-
vido pelo Comitê Paralímpi-
co Brasileiro (CPB), em parceria 
com a prefeitura de Maravilha, 
por meio da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer e aca-

dêmicos de Educação Física da 
Unopar polo de Maravilha. Vão 
participar atletas na faixa etá-
ria de 10 a 17 anos, de ambos 
os gêneros, em forma de circui-
to, hoje (21). O início das ativida-
des está marcado para as 8h30. 

O festival tem como objetivo 

promover três modalidades pa-
ralímpicas em cada núcleo, dis-
tribuídos em todo o território na-
cional, de forma lúdica, para um 
grupo de até 50 crianças com de-
ficiência. Outro objetivo do festi-
val, conforme explica o professor 
Douglas Lago, é a importância 

de sociabilizar atividades para-
límpicas e por isso será permiti-
da também a participação de 25 
participantes sem deficiência.

Todas as crianças envol-
vidas no projeto receberão 
uma camiseta e lanche, dis-
tribuídos de forma gratuita. 

SOCiaBiliZar
maravilha sediará festival do atleta Paralímpico

A equipe da Secretaria 
de Esportes, Juventude e La-
zer (SEJL) de Maravilha par-
ticipou da etapa estadual da 
Olimpíada Estudantil Catari-
nense (Olesc), em Videira, en-
tre os dias 13 e 15 deste mês. 

De acordo com o profes-
sor Douglas Lago, cinco atletas 
estiveram acompanhados por 
ele e os resultados obtidos fo-
ram os seguintes: Gabriele Reis 
Frederece, 6ª colocação nos 
400 metros rasos e 15ª no sal-
to em distância; Patricia Recke-
rs, 8º lugar no salto triplo e 14º 
no salto em distância; Isabelly 
Frank Marques dos Santos, 7ª 

OlimPíaDa

inSCriÇÕeS aBertaS 

atletismo maravilhense participa da 19ª Olesc

Desafio de Cicloturismo 
será em outubro

Cinco atletas foram acompanhados pelo professor Douglas Lago 
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colocada nos 1.500 metros ra-
sos e 2.000 metros com obstácu-
los; Carlos Alberto Carnette Ju-
nior, 28º no salto em distância e 
18º lugar nos 400 metros rasos; 
Israel Schwartz de Jesus da Sil-

va, 20º colocado no salto triplo e 
16º lugar no salto em distância. 

“A tão sonhada medalha 
não veio, mas estamos satisfei-
tos em ter participado em um 
evento de alto nível como foi a 

Olesc 2019 e com certeza va-
mos vir mais fortes para o pró-
ximo ano”, avaliou o professor, 
que também agradece a Secre-
taria pelo apoio à modalida-
de, que segue em treinamento.

A 4ª edição do Desafio Lí-
derfarma de Cicloturismo será 
no dia 6 de outubro em Mara-
vilha. A programação é realiza-
da pelo Pedal Maravilha, com 
apoio do Rotary Club, prefeitu-
ra e deputado federal Celso Mal-
daner (MDB). As inscrições es-
tão abertas e vão até o dia 3 de 
outubro ou até completar o limi-
te de 250 inscritos. O Rotary Club, 
em parceria com o grupo do pe-
dal, estará servindo café da ma-
nhã e almoço aos participantes.

O ciclista pode optar entre 
três trajetos, sendo de 15, 35 ou 50 
quilômetros. O desafio não tem 
modalidade, sendo que pesso-
as de qualquer idade podem par-
ticipar, desde que os menores es-
tejam acompanhados ou tenham 
autorização dos pais ou responsá-
veis. Todos que concluírem o per-

curso receberão uma medalha e 
haverá também o desafio Rei e 
Rainha da Montanha, para os tra-
jetos de 35 e 50 quilômetros. Os 
três primeiros colocados, mulhe-
res e homens, recebem um troféu 
e 1 pet de chope. Os participan-
tes também concorrem a três va-
les-compra de R$ 200 e uma Bike 
Oggi 27v com freio hidráulico. 

PeDal Da Primavera 
No dia 29 de setembro o gru-

po vai realizar o tradicional Pe-
dal da Primavera. A largada será 
às 4h em frente à Igreja Matriz, 
seguindo até o morro das ante-
nas pelo interior do município, 
com o objetivo de apreciar o nas-
cer do sol. Será servido café da 
manhã aos participantes e as ins-
crições podem ser feitas na Za-
nivan Bikes ao custo de R$ 10.

SÓ COrrO
grupo de corrida tem 
três ultramaratonistas 

A prova de ultramaratona 
com 90 quilômetros foi realizada 
na cidade de Urubici, no último 
fim de semana. De Maravilha, 
do grupo Só Corro, participaram 
Leandro Arend, Cleusa Arend e 
Lenira Ledur. Segundo os parti-
cipantes, o clima estava nubla-
do e com vento gelado, com a 
temperatura chegando a zero 
grau. “Isso trouxe uma dificul-
dade maior para o desempe-
nho dos atletas, que não desisti-

ram em nenhum momento, até 
mesmo os banhos tomamos em 
rios com água de temperatu-
ra baixa”, contam os esportistas. 

No primeiro dia foram qua-
se 29 quilômetros, no segun-
do foram mais 45 quilôme-
tros e no terceiro e último dia 
mais 18 quilômetros. “Todos 
nós chegamos ao fim da pro-
va e agora podemos dizer que 
Maravilha tem três ultrama-
ratonistas”, finaliza Arend. 

Divulgação

Maravilhenses representaram o município em Urubici
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