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hospital São José 
promove debate 
sobre doação 
de órgãos 

município 
vai adquirir 
contêineres para 
novas bases da Pm

inicia trabalho 
para catalogar, 
restaurar e 
armazenar acervo

mutirão atende 
mais de 200 
pacientes em 
maravilha 

Encontro lembrou o Dia Nacional 
da Doação de Órgãos e abordou 
protocolos para captação 

As duas estruturas serão instaladas 
no Bairro Bela Vista e na Praça 
Cidade das Crianças 

A equipe começou o trabalho para 
organizar todos os itens conforme o 
Plano Museológico

Munícipes são atendidos com 
exames de ressonância magnética, 
colonoscopia e endoscopia

REUniÃO POLÍCia MUSEU SaÚDE
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Projeto substitutivo aprovado em primeiro turno alterou a ordem dos repasses e definiu que somente entidades 
com declaração de utilidade pública poderão receber os recursos 

Com debates polêmicos e protesto, vereadores 
aprovam doação de recursos da coleta seletiva  

TEXTO aLTERaDO 

Carine Arenhardt/O Líder
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SE ganHOU é bOM

O time é bom porque venceu.
E o vendedor, é bom porque vendeu.
É assim que medimos nosso desempenho: com base em 

um resultado que, muitas vezes, não teve muita relação com 
habilidade e competência.

Com frequência premiamos o mais sortudo, e considera-
mos ele o melhor. É o efeito aura (halo): olhamos para quem 
ganhou, e só então interpretamos o passado. “Como ele foi 
ousado, arrojado, corajoso!”

E quando perde ou erra: “Como ele foi displicente e irres-
ponsável!”

É a mesma pessoa, as mesmas ações. Só que uma teve 
sorte, a outra azar. Nosso julgamento do passado depende do 
resultado final.

*
Um dos integrantes da equipe que mais fala (e que tem mais 

experiência e autoridade) não estava presente na última reunião.
E isso mudou o comportamento de todos os outros. Ele é 

quem centraliza, coordena, define – e faz isso muito bem. Não 
que as coisas foram melhores sem ele – mas foram positivamen-
te diferentes.

Tirar (ou colocar) alguém de um ambiente (trabalho, esco-
la, família, time) afeta todos os outros, mais do que imaginamos. 
Sabemos que é assim que os sistemas funcionam, interligados. 
Mas esquecemos que uma troca, em um sistema, nunca é seis 
por meia dúzia.

Podemos usar isso para moldar uma equipe e para moldar a 
nós mesmos. Mas para isso, precisamos avaliar de outra forma as 
consequências da nossa presença (e da nossa ausência) nos cír-
culos sociais que habitamos.

*
Hoje eu trabalho com um profissional que atua como um 

consultor. Ele vê a nossa empresa de fora e faz as suas consi-
derações.

Algumas eu relevo, e penso: “Ele não sabe como as coisas 
são na prática…” Mas outras observações são preciosas, por-
que só quem está fora tem perspectivas (às vezes óbvias) que, 
de dentro, passam despercebidas. O desafio é ouvir e filtrar, e 
não deixar a crítica impedir o aprendizado e a melhoria.

Algo semelhante acontece quando você não gosta de um 
professor. Esse julgamento pessoal vai impedir que você apro-
veite a aula. Se você não tem outra opção, e precisa ficar 3 ho-
ras sentado ouvindo, seria melhor fazer valer esse tempo. Ou-
vindo e filtrando.

Sem esse esforço de ouvir e filtrar, nosso piloto automáti-
co crítico vai perder qualquer possível insight.

SaLDO POSiTiVO O número de agosto só perde para janeiro, quando o 
município contabilizou 118 novas vagas de emprego

Maravilha cria 88 novos postos 
de trabalho em agosto
CARINE ARENHARDT 

Os dados do mês de agos-
to divulgados pelo Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados (Cagaed) do 
governo federal apontam sal-
do positivo de empregos em 
Maravilha. O município criou 
88 novos postos de trabalho 
no período, o segundo me-
lhor saldo mensal de 2019. O 
número de agosto só perde 
para janeiro, quando Mara-
vilha contabilizou 118 novas 

vagas de emprego. 
O saldo geral deste ano, 

contabilizando os números 

de janeiro a agosto, é de 333 
novos postos de trabalho no 
município. O número deste 

ano é melhor numa compa-
ração com o mesmo perío-
do de 2018, quando o muni-
cípio somou 304 novas vagas 
de trabalho. 

O saldo da microrregião 
de Chapecó até agosto é de 
655 novos postos de traba-
lho. No Estado, agosto fechou 
com 6.529 mil novas vagas 
criadas, o melhor resultado 
para o mês dos últimos cinco 
anos. No Brasil, o oitavo mês 
do ano somou mais de 120 
mil novos postos de trabalho.

Gráfico aponta saldo positivo para Maravilha em agosto

Divulgação Caged
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LIÇÕES DE VIDA
“Não se mede o valor de um homem pelos bens que 
possui. O verdadeiro valor do homem é o seu caráter, suas 
ideias e a nobreza dos seus ideais” - Charles Chaplin

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

Dia DO RáDiO

Comemoramos no decorrer da semana, mais precisamente dia 25, o Dia 
do Rádio. Com orgulho, estamos contribuindo para que este veículo de comu-
nicação se mantenha no lugar que merece. Fazemos rádio com profissiona-
lismo, ética e dedicação. É o nosso papel. O grupo WH, com suas emissoras, 
desponta com as maiores audiências que já se viu num meio de comuni-
cação. Obrigado a todos os nossos ouvintes, anunciantes e funcionários!

O DRAMA DAS NOSSAS BRS

O Dnit já contratou uma empresa para ver o que é necessário fazer e ade-
quar, mas ainda que o projeto fique pronto este ano, não tem dinheiro orçado 
pra isso. Pra concluir de vez o que começou a ser feito lá em 2013 entre Guara-
ciaba e Dionísio Cerqueira, o superintendente do Dnit em Santa Catarina, Ro-
naldo Carioni Barbosa, estima que serão necessários em torno de R$ 220 mi-
lhões. Nós estamos com problema de recursos. Precisaríamos de R$ 100 milhões 
para 2020 e um pouco mais de R$ 100 milhões para 2021. Resultado: se tudo ocor-
rer dentro do previsto, a obra será entregue em 2022. E a BR-282? Falar o que? 
Nenhum trabalhador, nem máquinas. E o perigo é enorme como está hoje...

Arquivo/WH Comunicações

Br-163, nas proximidades do trevo de acesso a são José do Cedro

PESQUISAS DE NOVO

Os institutos de pesquisas continu-
am com o maquiavelismo. Não dão tré-
guas ao nosso presidente. Mas os moti-
vos a gente está cansado de saber. Agora 
dão a informação de que 55% dos bra-
sileiros não confiam no presidente, Jair 
Bolsonaro, de acordo com pesquisa Ibo-
pe divulgada na quarta-feira (25). A taxa, 
que era de 45% em abril, foi para 51% 
em junho e agora atinge 55%. Já a por-
centagem dos brasileiros que confiam 
no presidente foi de 51% para 46% e ago-
ra está em 42%. Você confia nelas?

Neste ano a internet faz 50 anos. Nascida no berço da guerra, essa 
ferramenta de comunicação prometia revolucionar o mundo. Mui-
tos cientistas se entusiasmaram com tal ideia e começaram a propa-
gar as maravilhas da internet. Mas não somente parte da ciência fez 
isso, o mundo inteiro comprou a ideia da internet. Quando popula-
rizada, surgiram as redes sociais. Uma nova forma de se comunicar 
com tudo e todos. Muitos até afirmaram que a comunicação em mas-
sa (televisão, rádio, etc.) iria acabar. Ou seja, a democracia e a diversi-
dade iriam superar as barreiras que a comunicação em massa tinha 
imposto. Contudo, o poder da TV e do Rádio não acabou e hoje as fer-
ramentas se mesclaram, isto é, os sites de notícias mais visitados são 
dos grandes grupos televisivos e de radiodifusão. As redes sociais co-
meçaram a centralizar um poder de distribuição de dados com os al-
goritmos. Hoje um indivíduo não possui livre acesso à informação em 
sua página da rede social. Ele possui um algoritmo que filtra as infor-
mações que supostamente o indivíduo vai gostar mais. No fim, nada 
mudou: os usuários das redes sociais só estão em uma jaula eletrônica 
mais elaborada que a de antes. Desta vez, admirando as notícias, fotos 
e vídeos que lhes convêm. Todos fascinados pelo reflexo de Narciso. 

vergonha 
internacional

Lula vai apresentar uma queixa na 
ONU contra Jair Bolsonaro. O presidiá-
rio alega que o presidente da República 
violou seus direitos ao dizer, na assem-
bleia geral, que seus antecessores rou-
baram centenas de bilhões de dólares. 
Isso, sim, é uma vergonha internacional.

Bolsonaro fez um 
discurso de estadista

O discurso de Jair Bolsonaro na ONU foi 
forte. Disse que o Brasil se encontrava ame-
açado pelo socialismo, atacou a corrupção 
que assolava o país nos governos petistas, 
com elogio explícito a Sergio Moro, e a cri-
minalidade que vicejou nos governos ante-
riores e que começa a diminuir no seu pri-
meiro ano de mandato. Partiu para cima do 
regime venezuelano, do Foro de São Paulo, 
da ação cubana na América do Sul e do am-
bientalismo manipulado por uma visão co-
lonialista, nas suas palavras. E a grande mí-
dia o ataca, desesperada, assim como seus 
opositores, que tudo de ruim está para o Bra-
sil. São reações da falta de verbas em publi-
cidade governamental. Assim como Gleisi 
“Lula” Hoffmann, o PT também desqualifi-
cou o discurso de Jair Bolsonaro na assem-
bleia geral da ONU. Segundo uma nota publi-
cada pelo site do partido, o pronunciamento 
do presidente foi “maníaco e agressivo”.

ELEIÇÃO NA ARGENTINA

Foi com surpresa que o mundo viu o resultado da pré-
via eleitoral na Argentina. Longe de ser fato isolado. Ela 
mostra a alternância política que afeta a Europa num pata-
mar maior, mas chega à América Latina e até a Ásia. Na Eu-
ropa dificilmente vemos um governo se manter após elei-
ção e os EUA viram a quarta troca de partido consecutiva 
na última eleição. A nosso ver, parece ser reflexo da falta da 
capacidade de solução do problema. O governo não resol-
ve e daí chega a eleição e o povo troca. E o governo não re-
solve porque o problema é muito grande. A Europa não re-
cuperou sua economia depois da queda de 2008. A única 
exceção é a Alemanha. O problema é que o modelo alemão 
não pode ser replicado por outros países. A Alemanha as-
sentou sua economia na exportação de bens de alta tecno-
logia. Por isso, ela é o maior exportador do mundo em valor 
desde 2001. Já a nossa economia, resumindo, vende coisas 
de rico para pobre e coisas de pobre para rico. Vendemos 
aviões e carros pro México e pra África e vendemos fran-
go para os EUA e Europa. Temos que melhorar este mode-
lo, mas isso só acontece mediante interferência estatal.

Carine Arenhardt/O Líder
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por lUiZ ClÁUDiO CarPeS

dIRETO 
AO PONTO

REUniÃO Da aMEOSC DEbaTEU 
fUTURO DaS RODOViaS

Dias atrás o prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson 
Trevisan, que preside a Associação dos Municípios do 
Extremo-Oeste de Santa Catarina (Ameosc), concedeu 
entrevista ao grupo WH, falando sobre um debate reali-
zado pelos prefeitos em relação às condições da BR-282. 
Segundo apurou-se, até o fim do ano está previsto um re-
passe de seis milhões de reais para as obras da rodovia. 
Isso é praticamente nada. Aguarda-se para breve (espe-
ra-se) que haja liberação de mais nove milhões de reais, 
porém sem nada concreto quanto a isso. Trevisan disse 
que, conversando com Diego da Silva, do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), a pers-
pectiva de conclusão de obras até o momento é de 10%. 
Vejam só, caros leitores. Pelo cronograma estudado, fal-
taria nada mais, nada menos, que 90% para serem con-
cluídos. Isso que nem estamos discutindo a situação das 
BRs 163 e 158, que não têm lá grandes perspectivas. Em 
resumo, a comunidade regional como um todo vive uma 
imensa incerteza diante do que está acontecendo. Já es-
crevi em outras ocasiões e quero reiterar, ninguém quer 
que a 282 se transforme em outra 163, onde as obras pa-
ralelas não serviram para absolutamente nada além de 
gastar recurso público.

fORÇa POLÍTiCa DEVE SER aCiOnaDa
A Ameosc também vai enviar documento a Brasília, 

endereçado ao ministro dos transportes e ao próprio pre-
sidente da República, buscando sensibilização quanto à 
situação do Oeste catarinense. Mas na real, eu entendo 
que tenha que ser uma grande empreitada da classe po-
lítica, que tem obrigação de mostrar sua força e trabalhar 
pela região. Se não houver sensibilidade, podemos ter a 
certeza que as obras não serão concretizadas a contento, 
mesmo que passe longo tempo do que inicialmente era 
previsto.

PaRaná é nO bRaSiL?
Parece que não. Ao menos quanto às estradas. Isto 

também foi debatido na reunião da Ameosc, onde todos 
se impressionam com a qualidade das rodovias federais 
paranaenses. Mas calma lá. Se são todas federais, por-
que esta diferença? Porque parecer que se está em outro 
país quando se passa para o estado vizinho? Tem lugares 
onde as rodovias estão sendo duplicadas! E não é uma 
simples colocação de terceira faixa. É duplicação mes-
mo. Ou a força política deles é maior, ou estamos viven-
do mesmo em outro país. 

POLÍTiCa Conforme o texto aprovado, 16 entidades poderão ser 
beneficiadas se apresentarem a declaração de utilidade pública

Com polêmica e protestos, 
Legislativo aprova doação de 
recursos da coleta seletiva 
CARINE ARENHARDT

Com a presença de repre-
sentantes de diversas entida-
des de Maravilha, a Câma-
ra de Vereadores realizou na 
noite de segunda-feira (23) 
a última sessão ordinária de 
setembro. O destaque foi a 
votação do projeto que trata 
sobre a doação de valores ar-
recadados com a coleta sele-
tiva para entidades do muni-
cípio. Após passar por análise 
na Comissão de Finanças, o 
projeto foi apresentado no 
plenário com texto substituti-
vo, de autoria do vereador re-
lator Láurio Stieler. 

O novo texto modificou o 
cronograma de repasses, in-
cluiu na lista a Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer 
e estipulou que a doação só 
pode ser feita se a entidade 
tiver a declaração de utilida-
de pública. Na sessão de se-
gunda-feira, antes da vota-
ção, o vereador Láurio Stieler 
apresentou ainda uma emen-
da aditiva, propondo que o 
LEO Clube, o CTG Juca Ruivo 
e o Hospital São José também 
recebam as doações. A emen-
da foi aprovada por unanimi-

representantes de entidades acompanharam a sessão 

Carine Arenhardt/O Líder

dade, passando a ser parte do 
substitutivo global.

VOTaÇÃO 
COM PROTESTO

Com a emenda aditiva 
aprovada, os vereadores vo-
taram o substitutivo global, 
que alterou o texto do projeto 
original de autoria do Execu-
tivo. A aprovação em primei-
ro turno foi com seis votos 
favoráveis da bancada de 
oposição e cinco contrários 
da situação. 

Após aprovação, em for-
ma de protesto ao substituti-
vo, alguns representantes de 
entidades deixaram o plená-
rio. No final da sessão, o pro-
testo continuou em frente 
à Câmara de Vereadores. O 
principal motivo foi a altera-
ção na ordem dos repasses. O 
texto de autoria do Executivo 
apresentava uma ordem pre-
definida entre as entidades 
beneficiadas, de acordo com 
o cronograma de trabalho de 
cada uma. 

A ONG Ame Bicho, por 
exemplo, receberia o va-
lor ainda neste ano de acor-
do com o cronograma do tex-
to original. Com a aprovação 

ORDEM DOS REPASSES 
Julho de 2019: rede Feminina de Combate 
ao Câncer 
Agosto de 2019:  Apae Marisol
Setembro de 2019: Grupo de Estudos e Apoio à 
Adoção de Maravilha (Geaama)
Outubro de 2019: lions Cube Maravilha Oeste
Novembro de 2019: lions Clube Maravilha
Dezembro de 2019: Câmara Júnior – JCi
Janeiro de 2020: Banda Marcial Cidade das Crianças
Fevereiro de 2020: rotary Club
Março e 2020: Associação Cultural e Esportiva de 
Maravilha (Acema)
Abril de 2020: Grupo Escoteiro raízes
Maio de 2020: Moto Grupo Fora de Giro
Junho de 2020: ONG Ame Bicho
Julho de 2020: Associação Feras do Mato
Agosto de 2020: lEO Clube Maravilha
Setembro de 2020: CtG Juca ruivo
Outubro de 2020: hospital são José

Também foi aprovado em 
primeiro turno projeto que au-
toriza escriturar imóvel adqui-
rido e quitado através do Fun-
do Municipal de Habitação. 

Em segundo turno o plenário 
aprovou abertura de crédito 
adicional suplementar no va-
lor de R$ 400 mil para a Secre-
taria Municipal de Obras.

do substitutivo, a ONG será 
beneficiada apenas em ju-
nho de 2020. O vereador Láu-
rio Stieler explicou que a nova 

ordem foi estabelecida por 
sorteio. O projeto substitutivo 
deve ir à votação em segundo 
turno na próxima sessão. 

OUTROS PROJETOS 
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A ONG Ame Bicho, que faz um trabalho incrível no município, foi uma das 
entidades que se sentiu prejudicada com a votação do projeto. Receberia o re-
passe ainda neste ano, seria a primeira contemplada e precisava do valor para 
quitar dívidas. Em forma de protesto, os voluntários deixaram a sessão após a vo-
tação. Assim como a ONG, outras entidades se sentiram prejudicadas e foi falha 
do poder público (Legislativo e Executivo). Faltou comunicação entre os pode-
res, faltou um olhar mais imparcial para a causa e falta muito para nossos repre-
sentantes entender a importância de cuidar também dos nossos animais. Para-
béns aos integrantes da ONG e todas as demais entidades que fazem um trabalho 
fantástico em Maravilha. E aos nossos políticos que não souberam reconhecer a 
importância do projeto, aprendam mais com os voluntários das nossas entida-
des, que sim, lutam pela comunidade e sem receber nenhum salário por isso. 

PiCUinHaS nO LEgiSLaTiVO i

PiCUinHaS nO LEgiSLaTiVO ii

Um projeto excelente, mas que acabou sendo usado para fazer a má polí-
tica. Nesta semana a Câmara de Vereadores aprovou em primeiro turno o pro-
jeto que autoriza a doação de recursos da coleta seletiva para entidades de 
Maravilha. Em plenário, foi para votação um texto substitutivo global, com mu-
danças justas no que se refere às entidades incluídas, mas questionáveis quan-
do se fala do cronograma de repasses. As entidades já haviam acordado a or-
dem das doações e, portanto, tinham se programado para receber o valor no 
mês proposto. Mas não foi assim. O texto substitutivo apresentou um novo cro-
nograma, definido através de sorteio. Mas qual a necessidade de um sor-
teio quando as próprias entidades (parte realmente interessada) já haviam 
entrado em acordo? A mudança no cronograma foi totalmente desnecessá-
ria, passou uma imagem negativa de alguns vereadores. Picuinhas ficam cla-
ras em debates no plenário, alguns episódios recentes no Legislativo decepcio-
nam quem espera da política uma representação dos interesses da comunidade. 

INVICTOS 
Desta vez devemos elogiar a equipe de 

futsal da Secretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer/Acema de Maravilha, comanda-
da pelo técnico Gian Mauro Silva. Os me-
ninos do sub-17 fizeram uma campanha 
intocável na Taça Móveis Léo. Foram sete 
jogos e sete vitórias até chegar à final, que 
vai ser no dia 12 de outubro, em São Car-
los, contra a respeitada equipe do Joni Gool. 

Brasil é o país mais 
ansioso do mundo

Hoje cerca de 9,3% da população tem algum tipo 
de transtorno de ansiedade. O sentimento auxiliou a 
humanidade a evoluir, acreditam pesquisadores, por-
que nos manteve seguros de ameaças com animais 
e situações perigosas. O problema é quando ela fica 
fora do controle e a pessoa se sente ameaçada mes-
mo quando não há nenhum perigo por perto. Penso 
que talvez nós criamos um mundo com característi-
cas para beneficiar o mal. Agora precisamos encon-
trar uma saída, longe da hiperatividade cotidiana se-
meada por redes sociais e relacionamentos rasos.

FELICIdAdE ALHEIA
tão importante quanto viver 
bem e buscar a felicidade é 
fazer com que as pessoas ao 
seu redor também vivam bem 
e sejam felizes. Atingir metas e 
realizar sonhos é muito bom, mas 
vibrar com as conquistas dos 
outros (sem qualquer sentimento 
de inveja) é uma das coisas mais 
bonitas que podemos oferecer 
para as pessoas que amamos 
e também a nós mesmos. sabe 
quando contamos sobre uma 
conquista nossa para alguém 
e a pessoa parece ficar mais 
empolgada do que nós mesmos 
com a notícia? É disso que se trata.

Operação Primavera
Começou nesta semana a Operação Primavera em todo o Estado, coor-

denada pela Defesa Civil SC. Ela visa prevenir os desastres naturais, já que 
nesta época do ano ocorre a maioria dos temporais. Na região de Maravi-
lha o foco está voltado para ações de combate ao mosquito Aedes aegypti de-
vido às chuvas e o risco de a água ficar parada em lugares que propiciam o 
aumento dos focos do mosquito. Ações de combate ao Aedes aegypti já ini-
ciaram nesta semana nos municípios da Amerios. O combate é constante.
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Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| Quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

a VERDaDEiRa aLEgRia COnSiSTE 
EM EXPRESSaR O aMOR

Manifeste agora, com coragem, o 
amor que existe dentro de você. Não 
basta ter amor no coração; se não o ex-
pressar, não poderá sentir alegria. Exis-
tem muitas pessoas que, embora tenham 
amor no coração, não o manifestam ple-
namente. Por isso, recomendo: “Ma-
nifeste mais o amor que existe dentro 
de você. Assim, sentirá a alegria de vi-
ver e sua vida se tornará maravilhosa”.

CULTURa No total, 14 bandas e fanfarras participaram do encontro 
realizado domingo (22). Público assistiu às apresentações

Município de Maravilha realiza 
festival de bandas e fanfarras
ClEIToN FERRAsso

A administração de Mara-
vilha realizou mais um Festival 
de Bandas e Fanfarras na tar-
de de domingo (22). No total, 14 
grupos de bandas e fanfarras do 
município e outras cidades da 
região marcaram presença, um 
número maior do que as outras 
edições. O público compareceu 
para prestigiar as apresentações. 

As bandas e fanfarras visi-
tantes vieram dos municípios 
de Alpestre e Palmitinho, no Rio 
Grande do Sul, e das cidades ca-
tarinenses de Cunhataí, Palmi-
tos, Seara, Xanxerê, Tigrinhos e 
Santa Terezinha do Progresso. As 
fanfarras de Maravilha são as dos 
centros educacionais Raymun-
do Veit, Monteiro Lobato e Mun-
do Infantil (Caic); das escolas es-

taduais Nossa Senhora da Salete 
e João XXIII, além da Banda Mar-
cial Cidade das Crianças.

Conforme a diretora de Cul-
tura, Rosi Reichert Heineck, o 
festival é demonstrativo e todos 
os participantes receberam um 
troféu de participação. “O festi-
val proporciona para que as pes-

soas tenham a oportunidade de 
assistir novamente as bandas e 
fanfarras que se apresentam em 
Maravilha no dia 7 de setem-
bro, além de prestigiar apresen-
tações que vêm de outras cida-
des”, comenta.

Durante as apresentações, 
o que chamou a atenção foram 

duas bandas formadas com alu-
nos das séries iniciais, de 4 e 5 
anos. Conforme a diretora, a 
presença deles cativou os olha-
res do público. “Acredito que 
vai servir de inspiração para a 
Secretaria de Educação con-
versar com as escolas munici-
pais”, comenta. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Além das bandas, fanfarras se apresentaram durante o encontro 

Ascom Prefeitura 

Banda formada por alunos de 4 e 5 anos das escolas de Chapecó 

Público prestigiou o evento

Bandas de Maravilha e outras cidades estiveram presentes

a faVOR Da CURa gaY - LEia anTES DE OPinaR

Continuo vendo e lendo pessoas se manifestando, de todas as 
formas e em todas as redes sociais, com frases do tipo: “não há cura 
para o que não é doença”. 

O que me preocupa nessas manifestações é constatar como é fá-
cil produzir e espalhar desinformação e manipulação de informação 
(até por fins políticos) e de como as pessoas parecem mais preocupa-
das em mostrar-se politicamente corretas e querer aparecer a respei-
to de uma questão, mais do que entendê-la de verdade.

Bom, eu sou a favor dessa liminar que o juiz Waldemar Cláudio 
de Carvalho, da 14ª Vara do Distrito Federal, concedeu e que, na prá-
tica, torna legalmente possível que psicólogos ofereçam pseudotera-
pias, popularmente chamadas de cura gay. De fato, essa questão gera 
uma furiosa polêmica porque parece que o juiz, ou seja, uma institui-
ção judiciária e não sanitária, esteja dizendo que a homossexualida-
de é uma doença. Na verdade não é bem assim, porque a liminar de-
termina que o órgão do CFP altere a interpretação de suas normas de 
forma a não impedir os profissionais “de promover estudos ou aten-
dimento profissional, de forma reservada, pertinente à (re)orienta-
ção sexual, garantindo-lhes, assim, a plena liberdade científica acer-
ca da matéria, sem qualquer censura ou necessidade de licença 
prévia”, sendo que na resolução 1/99 o CFP proíbe aos profissionais 
a oferta de qualquer ação que favoreça a patologização de comporta-
mentos ou práticas homoeróticas.

Então eu sou a favor. E vou explicar porque de maneira simples. 
Acompanhem meu raciocínio. 

Estamos falando de ser gay hoje, aqui no Brasil. Concordam co-
migo que ser ou descobrir-se gay nessa sociedade machista, violenta, 
cheia de preconceitos e morais baratas, pode ser muito duro? Que uma 
pessoa possa, nos seus processos de reconhecimento e aceitação da 
sua própria orientação sexual, ter fases em que se sentirá confusa, com 
vergonha, esmagada, perseguida, desnorteada, raivosa, desencaixada, 
errada, triste, etc.? Que essa pessoa possa precisar entender-se e enten-
der o que está acontecendo; que possa precisar aprender a aceitar a si 
mesma e disponibilizar-se com instrumentos para lidar melhor de ma-
neira mais digna e saudável com si mesma e com o mundo lá fora? 

Essa pessoa, na opinião de vocês, tem direito a pedir e encontrar 
ajuda para estar e se sentir melhor? Eu acho que sim. Que tem direito. 

E que é o psicólogo a figura profissionalmente preparada a conhecer 
como funciona o SER e que sabe ajudar a superar o que te deixa sofrer. 

Bom, até então o CFP proibia aos psicólogos atender essas situa-
ções. Proibia aos psicólogos acompanhar e auxiliar essas demandas; 
proibia de informar de maneira científica e de permitir às pessoas su-
perar as suas próprias e íntimas dificuldades em relação a isso. 

Eu acho que esta proibição seja errada. Se uma pessoa precisa de 
ajuda, o psicólogo, que é quem conhece como funciona o ser huma-
no e como se resolvem os sofrimentos e as dificuldades do viver e do 
ser, tem que ter o direito de ajudar, de fazer o seu trabalho. Porque au-
xiliar e oferecer um espaço de não julgamento e superação é o espe-
cífico do seu trabalho. 

Se um gay está resolvido com si mesmo, beleza. Não precisa de 
nada. Está tudo certo. Mas se um gay não está resolvido, assim como 
qualquer pessoa tenha algo de não resolvido ou esteja passando uma 
fase que precisa de auxílio para ser resolvida, que vive mal qualquer 
situação, merece e tem direito a receber ajuda. Ou não? 

Ninguém está dizendo que seja uma doença. Afinal, ou tudo é 
doença ou nada é doença. 

A vida é uma doença, sendo que tecnicamente leva à morte. O 
ponto é que por tudo isso se pode sofrer, sim. E o juiz Carvalho tirou 
essa absurda proibição aos psicólogos de não poder ajudar nessas si-
tuações. E com isso eu concordo. 

Tudo isso não tem nada a ver com doença, reversão sexual, e sei 
lá o que. Aqui estamos falando do direito de uma pessoa em receber 
ajuda e de um profissional de oferecê-la. 

Nada do que mais justo. Todo o resto é ignorância e hipocrisia. 
Isso, na minha humilde opinião. IMHO
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LUIZ CARLOS
PRATES

agRiCULTURa
Pagamento de bônus e incentivos somam 
mais de R$ 220 mil 

O governo de Maravi-
lha depositou na terça-fei-
ra (24) o repasse de mais 
de R$ 220 mil referentes 
aos programas de incenti-
vo para os produtores ru-
rais. O pagamento foi fei-
to através da Secretaria 
Municipal de Agricultu-
ra. O maior valor é referen-
te ao Programa Bônus Fis-
cal, com repasse de R$ 186 
mil somente nesta parcela. 

Os demais programas 
que terão os benefícios pa-

gos são atendimento vete-
rinário, ampliação de redes 
de água, combate à bru-
celose e tuberculose, in-
seminação artificial, in-
ternet rural, proteção de 
fontes, silagem ou plan-
tio, terraplanagem, enter-
ro de animais e açudagem.

Conforme o secretário, 
Pedro Gilberto Ioris, com 
o pagamento deste mês o 
município já repassou nes-
te ano R$ 1.267.858,84 para 
os produtores rurais. O va-

Arquivo/O Líder

secretário, Pedro Gilberto ioris, apresenta números dos repasses do ano

lor representa mais de R$ 
4,5 mil por dia, entregue ao 

setor agrícola em forma de 
incentivos e programas. 

SaRDinHa CLaSSiC Evento foi promovido no último fim de semana, 
em Balneário Camboriú

atletas de Maravilha participam 
de campeonato de fisiculturismo 
CAMIllA CoNsTANTIN

Dois atletas representaram o 
município de Maravilha no Sar-
dinha Classic, competição inter-
nacional de fisiculturismo rea-
lizada no último fim de semana 
em Balneário Camboriú. Naiane 
Tedesco, de 31 anos, conta que 

o evento foi magnífico e mais de 
600 atletas brasileiros e estrangei-
ros passaram pelo palco. 

Ela explica que compe-
tiu com mais 14 participantes e, 
mesmo sem ter ficado entre as 
cinco primeiras colocadas, está 
feliz com todo o carinho e apoio 
que está recebendo. “Pode ter 

certeza que o maior troféu é o re-
conhecimento e admiração”, diz. 

Para Elton John Girardi, de 
23 anos, foi um campeonato de 
alto nível que ficou para a histó-
ria do fisiculturismo nacional. 
“Minha categoria tinha 22 atletas 
e fui o 6º colocado, o que é uma 
grande honra. Consegui absorver 

muito conhecimento e fiquei fe-
liz com o resultado”, enfatiza.

Ele afirma que teve a opor-
tunidade de conhecer atletas 
de renome no esporte e ganhar 
ainda mais experiência profis-
sional. Neste fim de semana Gi-
rardi irá participar da Copa Oes-
te, em Chapecó. 

Elton John Girardi conquistou a 6ª colocação Naiane tedesco competiu na categoria Wellness Model

Fotos: Divulgação

Elas e o tempo
Espero que as leitoras estejam dispostas a me “ouvir”. E já en-

tro logo no assunto. A leitora sabe que a moda é um somatório de 
usos e costumes cingidos pelo tempo. O que foi moda ontem não 
o é hoje... A isso também se chama de cultura, cultura é o que o 
povo faz no tempo e no espaço. O mais é erudição, conhecimen-
tos, não cultura, como costumam dizer. Já fui longe.

A moda, por exemplo, do cabelo comprido para a mulher 
vem do tempo das cavernas. Os cabelos compridos ajudavam os 
homens a puxá-las para fora das escuras cavernas. Os homens 
passavam a mão pelo escuro, achavam os cabelos da mulher e a 
puxava para a rua, se fosse o caso. E nenhuma mulher me vai di-
zer que gosta de cabelo comprido, as mulheres, maioria, têm ca-
belos compridos para contentar seus parceiros, regra geral, mi-
mimis disfarçados de homens. E não adianta fazer biquinho... 

Os cabelos ainda andam por aí, compridos. Em outros com-
portamentos, todavia, as mulheres cresceram, mesmo as mais 
sonsas, e daí vieram, como nunca antes, os feminícidios. Hoje as 
mulheres têm um topete maior, se não for fora de casa haverá de 
ser no celular e suas possíveis e “não conhecidas” ligações... Não 
conhecidas pelos machinhos. Isso produz neles inquietações, ci-
úmes e “reações”. 

As mulheres ainda se vestem e se compõem para eles, a 
maioria, pelo menos. Mesmo assim, elas hoje têm mais liberda-
de. Do passado, cansei de ouvir elogios de alguém ao avô: - “Ah, 
meu avô foi um grande homem e... blablabá”. Grande homem, 
mas traía a mulher, aquela pobre avó que passou pela vida pa-
rindo. Muitíssimas das vovós do passado apanhavam quietas, 
portas fechadas... Os feminicídios não eram tantos porque elas 
não saíam de casa, eram “donas de casa”, não terminavam rela-
cionamentos...  

As “modas”, ainda que a maioria das mulheres dê um dedo 
por um casamento, mudaram para elas. Hoje são mais bem in-
formadas, muitíssimas trabalham fora, estudam e, não poucas, 
são bem independentes financeiramente... Isso incomoda aos 
mimimis, eles não dizem, mas perdem o sono com essas novas e 
independentes mulheres. E tem que continuar assim. E um dia, 
certamente, elas farão a revolução dos cabelos... A maioria vai an-
dar com o cabelo curtinho. E os machinhos vão definhar, o sím-
bolo do poder deles será “cortado”.

CaSaMEnTOS
Uma psicóloga de família garantiu numa tevê que hoje o nú-

mero de divórcios é proporcionalmente muito maior que o nú-
mero de casamentos. Interessante. Dia destes ouvi um sujeito 
dizer que a filha dele tinha casado. Casualmente, eu sabia do “ca-
samento” da moça. Ela, na verdade, “se juntara” a um colega de 
trabalho, vivem como casados, mas são amasiados... Sinto mui-
to. Casamento, casamento está em crise, em crise de “demanda”...

CHUVaS
Ouvi, dia destes. Um sujeito ligou para uma emissora de rá-

dio e pediu para que o rapaz do “tempo” dissesse se ia chover no 
sábado, não podia chover no sábado porque ele tinha programa-
da uma festa em família. Sim, mas e a estiagem que anda por aí 
dizimando a lavoura e tirando água das torneiras? Danem-se, o 
que importa é a minha festa, era o que o sujeito devia pensar... É 
povo com os “seus” interesses.

DiCa
Já fui a muitas “festinhas” ou vejo por aí festinhas infantis. E os 

pais, ou os promotores do “evento”, sempre colocam camas elásti-
cas como diversão para os pequenos. Não façam mais isso. Camas 
elásticas transformam as crianças em abobadas-da-enchente, su-
bindo e descendo.  As crianças ficam tolas ou mais tolas. Criem di-
versões inteligentes, ainda que menos “populares”. Pois sim... 
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COnSCiEnTizaÇÃO Atividade foi no sábado passado, nas principais ruas da cidade

Caminhada do Trânsito é realizada em Maravilha 
ClEIToN FERRAsso  

Diversos grupos sociais 
e instituições fizeram cami-
nhada de conscientização no 
trânsito no sábado (21) em 
Maravilha. O início foi por 
volta das 9h no Espaço Crian-
ça Sorriso, em direção à Praça 
Padre José Bunse, em frente à 
Igreja Matriz. 

Conforme o diretor do 
Departamento de Trânsito de 
Maravilha, Valdemir Andret-
ta, mais de 30 instituições fo-
ram convidadas para parti-
cipar. “A Caminhada é uma 

iniciativa tradicional em ra-
zão da Campanha da Sema-
na Nacional de Trânsito, que 
ocorre do dia 18 a 25 de se-
tembro. Nosso objetivo em 
Maravilha é diminuir o nú-

mero de acidentes, por isso 
convidamos todos para o au-
xílio à causa”, explica.

Grupos caminharam pela Avenida 
Araucária até a Praça Padre José Bunse

Atividade contou com a participação de órgãos de segurança Pública 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

A escola DOM de Ma-
ravilha sediou a 2ª fase da 
Olimpíada Nacional de Ci-
ências no sábado (21). Alu-
nos de diversas escolas par-
ticiparam da prova, sendo 
que 24 foram classifica-
dos para a próxima etapa e 
três são da escola DOM. 

Participam da compe-
tição estudantes das esco-

las públicas ou particulares 
do 9º ano do ensino funda-
mental até a 3ª série do en-
sino médio, além dos estu-
dantes da 4ª série do ensino 
técnico e que não tenham in-
gressado em curso superior. 
Para cada série serão aplica-
das provas específicas refe-
rentes aos conteúdos já vis-
tos em cada segmento. 

três alunos da escola DOM se classificaram 

EDUCaÇÃO 
Escola DOM sedia 2ª 
fase da Olimpíada 
nacional de Ciências

Divulgação

fiSCaLizaÇÃO

MPf pede atendimento contínuo nas bases 
da PRf na região
EDERsoN ABI

O Ministério Público Fe-
deral (MPF) em Santa Cata-
rina requereu liminarmente 
à Justiça Federal que deter-
mine à União a manuten-
ção de forma efetiva do fun-
cionamento ininterrupto 
das unidades operacionais 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral nos municípios de Mara-
vilha, Concórdia, Água Doce, 
Joaçaba, Guaraciaba, Xan-
xerê e Campos Novos, todas 
circunscritas à 7ª Delegacia 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral de Fronteira em Chapecó.

O MPF requer quadro 
efetivo e permanente de poli-
ciais que permita o quantita-
tivo mínimo de três policiais 
por plantão em cada unida-
de operacional, assegurando 
o direito à segurança públi-
ca. “Atualmente, essa Dele-

gacia da PRF possui um efeti-
vo de 77 policiais rodoviários 
federais para atender todo o 
Extremo-Oeste, Oeste e par-
te do planalto catarinense, 
abrangendo as unidades ope-
racionais localizadas nos mu-
nicípios de Maravilha, Gua-
raciaba, Dionísio Cerqueira, 
Água Doce, Joaçaba, Concór-

dia, Xanxerê e Campos No-
vos. Todavia, desse efetivo, 
68 estão trabalhando direta-
mente nas unidades opera-
cionais”, diz a ação do MPF. 

Dessas oito unidades ci-
tadas na ação, a localiza-
da em Dionísio Cerquei-
ra se encontra fechada por 
tempo indeterminado, ou-

tras duas estão sendo fecha-
das em períodos alterna-
dos (Água Doce e Joaçaba). 
A de Maravilha fecha em al-
gumas situações e mais qua-
tro unidades permanecem 
abertas em período integral 
(Guaraciaba, Xanxerê, Con-
córdia e Campos Novos).

Recentemente, a repor-
tagem do Grupo WH Co-
municações recebeu infor-
mações de que nos últimos 
meses, por mais de 10 ve-
zes, ocorreu o fechamen-
to do Posto da Polícia Ro-
doviária Federal na BR-282, 
em Maravilha. Em conta-
to com o órgão, a informa-
ção foi de que o fechamen-
to da Unidade aconteceu em 
virtude da falta de efetivo.

Agora, o Ministério Pú-
blico quer que o trabalho 
não seja interrompido e o 
efetivo seja normalizado.

Base operacional em Maravilha já ficou fechada várias vezes por falta de efetivo

Ederson Abi /O Líder
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“Para o comerciante, até 
a honestidade é uma 
especulação financeira” 

Charles Pierre Baudelaire
por raqUel BaSSO hÜBNer

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

CaSan Vai DiMinUiR TaXa Da ágUa PaRa 
R$ 29,49 EM TODO O ESTaDO 

A Casan tem 180 dias para implementar o novo modelo tarifário elaborado pela Agên-
cia de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina. Os novos critérios, elaborados pela 
Aresc após estudos técnicos e consulta pública, serão aplicados nos 195 municípios aten-
didos pela Casan. As informações são da CBN Diário. Hoje paga-se R$ 44 para se consu-
mir até 10m³. O valor dobra onde tem rede de esgoto. O novo sistema prevê uma taxa míni-
ma de R$ 29,49 mais R$ 1,96 por m³ consumido até 10m³. A partir de 5 de outubro a tarifa da 
Casan será reajustada em 2,61%, de R$ 44,04 para R$ 45,19 para quem consome até 10m³.

Divulgação

Aérea chilena de baixo custo inicia 
venda de passagens no Brasil

A companhia aérea chilena de baixo custo JetSmart começou na terça-feira (24) 
a vender passagens para destinos no Brasil. Os voos, no entanto, começam a partir 
de dezembro, ligando Santiago a Salvador. As passagens, promocionais, estão sendo 
vendidas a partir de R$ 284 por trecho. A partir de janeiro, a JetSmart vai voar tam-
bém entre Santiago e Foz do Iguaçu. E em março, entre a capital chilena e São Paulo 
(Guarulhos). De acordo com a Anac, a JetSmart é a quarta companhia “low cost”, de 
baixo custo, a receber autorização para operar no Brasil. As outras três são a euro-
peia Norwegian, a chilena Sky Airlines e a argentina Flybondi. Segundo a agência, a 
chegada das companhias “low cost” ao Brasil se deu após a desregulamentação da 
franquia de bagagens, que permitiu às empresas cobrar pelo despacho de malas. A 
regra da Anac permite a cobrança pelo despacho de bagagem desde 2017, mas obri-
ga as companhias aéreas a aceitarem malas de até 10 quilos como bagagem de mão.

 JetSmart/Divulgação

Lojas físicas são importantes para o 
e-commerce, avalia CEO da Centauro

As lojas físicas ainda têm um papel fun-
damental em dar uma melhor experiência 
para o consumidor, além de serem importan-
tes para o e-commerce, disse o CEO da Cen-
tauro (CNTO3), Pedro Zemel, durante o BTG 
Pactual’s Tech Day, no LatAm CEO Conferen-
ce em Nova Iorque, realizado na semana pas-
sada. Segundo um relatório do BTG Pactual 
sobre o encontro, o executivo também revelou 
que, no caso da Centauro, 50% das vendas on
-line são retiradas em loja ou enviadas a par-
tir do depósito de uma das sedes da rede. Ze-
mel afirmou que esse sistema é crucial para 
o Brasil, já que o sistema logístico do país é 
complexo e muito dependente dos Correios.

IBGE abre processo seletivo para 2,6 mil 
vagas de nível médio para o Censo 2020

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu processo seletivo simplifica-
do para 2.658 vagas de nível médio. São 1.343 vagas para coordenador censitário subárea e 1.315 
vagas para agente censitário operacional, distribuídas pelas 27 unidades da Federação. Os salá-
rios são de R$ 3.100 para coordenador e de R$ 1.700 para agente. Os candidatos a coordenador 
censitário subárea devem ter ainda Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, 
dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B. O coordenador exerce atividade de 
natureza técnica em um conjunto de municípios, por isso ele precisa ter carteira de habilitação 
para o deslocamento. Já o agente censitário operacional desempenha a função de suporte ad-
ministrativo e de informática para as equipes das unidades estaduais. O edital prevê reserva de 
5% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e de 20% para pessoas pretas ou pardas (PPP).

brasil cria 121.387 vagas de trabalho 
no melhor agosto desde 2013

O Brasil abriu 121.387 vagas de trabalho com carteira assinada no mês de agosto, se-
gundo dados revelados na quarta-feira (25) pelo Cadastro Geral de Empregados e Desem-
pregados (Caged). O resultado corresponde à quinta alta consecutiva do índice e é fru-
to de 1.382.407 admissões e de 1.261.020 desligamentos. O resultado positivo equivale 
à maior criação de vagas formais para meses de agosto desde 2013, quando foram aber-
tos 127.648 novos postos de trabalho. No acumulado de 2019 foram criadas 593.467 no-
vas vagas com carteira assinada. No mesmo período do ano passado o saldo de empre-
gos era de 568.551 novas contratações. A sequência de resultados positivos do indicador 
surge em linha com as reduções das taxas de desemprego, que ainda aflige 12,6 milhões 
de brasileiros, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Arrecadação de impostos federais acumula 3 
trilhões e registra o melhor resultado em 5 anos

A Receita Federal divulgou na terça-feira (24) que a arrecada-
ção de impostos, contribuições e demais receitas federais somou 
R$ 119,9 bilhões em agosto. Contabilizando de janeiro até agosto, a 
RFB já  superou a marca de R$ 1 trilhão, melhor resultado nos últi-
mos cinco anos. Segundo a Receita, parte do crescimento da arre-
cadação, no acumulado do ano, está relacionada com o resultado 
ainda de 2018, já que as empresas recolheram esses valores no pri-
meiro semestre de 2019. No ano, o governo também arrecadou mais 
com royalties de petróleo, compensação paga pelas empresas que 
exploram o produto. Até agosto, essa receita cresceu 8,9%. O com-
portamento da arrecadação é importante porque ajuda o governo a 
tentar cumprir a meta fiscal, ou seja, o resultado para as contas pú-
blicas. Para 2019, a meta do governo é de um déficit (resultado ne-
gativo, sem contar as despesas com juros) de até R$ 139 bilhões.
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SaÚDE Munícipes são atendidos com exames de ressonância 
magnética, colonoscopia e endoscopia

Mutirão atende mais de 200 
pacientes em Maravilha

Começou neste mês de 
setembro mais um mutirão 
em Maravilha, para atender 
pacientes na fila de espera 
para exames de ressonância 
magnética, colonoscopia e 
endoscopia. O objetivo da Se-
cretaria de Saúde é atender 
mais de 200 pacientes. A nova 
etapa de mutirões é feita com 
recursos de emenda parla-
mentar do deputado federal 
Celso Maldaner (MDB) que 
destinou R$ 346 mil para cus-
teio de média a alta comple-
xidade, como é o caso das 
ressonâncias.

Os primeiros pacientes 
atendidos são da fila de espe-
ra de ressonâncias magnéticas. 
Eles já receberam as orienta-
ções e autorizações da secre-
tária de Saúde, Miriane Sartori. 
Mais de 90% destes pacientes 

farão o exame em Maravilha e 
os demais em Chapecó. 

Já o mutirão de colonos-
copia e endoscopia tem pre-
visão de iniciar na próxima 
semana e deve zerar a lista de 
espera. O objetivo da equipe 
da secretaria é zerar os proce-
dimentos até o fim do ano.

nOVO MUTiRÃO 
A equipe também aguar-

da a liberação de uma emen-
da parlamentar estadual do 
deputado Mauro de Nadal 
(MDB), para encaminhar 
novos mutirões, diminuin-
do a lista de espera de ci-
rurgias. O município tem in-

fiLaS zERaDaS 
Conforme Miriane, o 
município já zerou as filas 
de densitometria óssea, 
eletroencefalograma 
com sedação e a 
fila de cirurgia geral 
e ginecológica. Um 
levantamento divulgado 
pela secretaria de 
saúde de Maravilha 
apontou que mais 
de 1.500 pacientes 
foram atendidos 
por procedimentos 
realizados através de 
mutirões de exames e 
cirurgias entre os meses 
de fevereiro e agosto 
de 2019. 

secretária de saúde, Miriane sartori, fala sobre os mutirões 

vestido em torno de 23% de 
todo o orçamento municipal 
na área da saúde. 

Arquivo/O Líder

A fase escolar do con-
curso Oratória nas Esco-
las encerrou na terça-feira 
(24). A EEB Santa Terezi-
nha foi a última escola a de-
finir seu finalista e será re-
presentada na fase municipal 
pela aluna Vitória Júlia Ma-
grini. Agora as nove esco-
las que participam da edição 
2019 do concurso já defi-
niram os representantes. 

A fase municipal será no 
dia 22 de outubro, na Câma-
ra de Vereadores de Mara-
vilha. Esta é a 9ª edição do 
concurso de Oratória nas Es-

ORaTÓRia naS ESCOLaS 

SaÚDE 

EEb Santa Terezinha 
define finalista

Município já investiu 
mais de R$ 1 milhão em 
medicamentos neste ano

Aluna Vitória Júlia Magrini vai 
representar a escola 

Divulgação

colas promovido pela JCI de 
Maravilha. O tema neste ano 
é “como aceitar as diferenças 
e começarmos a nos tratar 
como seres humanos, sem 
máscaras ou estereótipos”.

TRaDiCiOnaLiSMO
Semana farroupilha encerra com 
jantar-fandango no CTg Juca Ruivo

A programação da Sema-
na Farroupilha do CTG Juca 
Ruivo encerrou sábado (21), 
em Maravilha, com a realiza-
ção de jantar-fandango. Du-
rante a noite foi servido jan-
tar à base de churrasco com 
acompanhamentos e logo 
após houve baile. A progra-
mação começou no último dia 
13 e se estendeu durante a se-
mana com várias atividades. 

Nesta terça-feira (24) a pa-
tronagem do CTG fez uma reu-
nião para avaliar as atividades 
da semana. Conforme o patrão, 
Nelson Silveira, tudo ocorreu 
como era esperado. “Avaliamos 
como positiva a programação 
da Semana Farroupilha porque 

tinha como objetivo mostrar 
um pouco mais da nossa cultu-
ra para a sociedade”, resume. 

Com relação ao jantar 

e baile de sábado (21), cer-
ca de 700 pessoas compa-
receram ao evento, de acor-
do com Silveira. O jantar foi 

servido à base de churrasco 
e acompanhamentos e após 
houve baile animado por um 
grupo musical gauchesco.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Cerca de 700 pessoas prestigiaram o evento Jantar foi servido à base de churrasco e acompanhamentos

Músicas gauchescas animaram a noite de sábado (21)

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha já investiu mais de 
R$ 1,2 milhão na aquisição 
de medicamentos da farmá-
cia básica do município em 
2019. Outros R$ 217 mil fo-
ram investidos na aquisição 
de medicamentos autoriza-
dos fora da farmácia básica. 
O município oferece 72 itens 
a mais na farmácia do que 
os 168 medicamentos exigi-
dos pelo Ministério da Saú-
de. No total, são 240 itens. 

Conforme a secretária 

de Saúde, Miriane Sartori, o 
governo federal repassa R$ 
11 mil por mês para a com-
pra de medicamentos, po-
rém o restante que falta para 
a aquisição é feito com recur-
sos próprios do município. 

Todos os investimen-
tos estão no portal da trans-
parência no site www.mara-
vilha.sc.gov.br. Além disso, 
o cidadão pode consultar o 
conselho de saúde da uni-
dade básica que pertence 
para outras informações.

Divulgação prefeitura
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QUEM CORRE O MaiOR RiSCO DE DESEnVOLVER 
O CânCER DE inTESTinO?
- Pessoas com história familiar de pólipos, câncer colorretal 
ou ginecológico (mama, ovário e útero).
- Pessoas com uma dieta pobre em fibras, rica em gordura, 
com grandes quantidades de conservas ou aditivos químicos.
- Pessoas sedentárias, fumantes e obesos.
- Pessoas com síndromes genéticas.

O que é pólipo?
Pólipo é uma lesão nodular na parede interna do intesti-

no, encontrada com frequência em pessoas após os 50 anos, 
e pode vir a se tornar um câncer em um processo que leva de 
5 a 15 anos. A colonoscopia pode detectar e remover a maior 
parte dos pólipos do intestino grosso, impedindo a evolução 
para o câncer.

QUaiS OS SinTOMaS?
Os sintomas mais comuns associados ao câncer de intestino são:
- Sangue nas fezes.
- Mudanças recentes nos hábitos intestinais.
- Sensação de evacuação incompleta.
- Cansaço ou fadiga inexplicável.
- Dores abdominais.
- Perda inesperada e repentina de peso.
Atenção, pois o câncer colorretal pode se desenvolver silen-
ciosamente por um tempo, sem apresentar nenhum sintoma.

Tem cura?
O câncer do intestino, também conhecido como câncer 

colorretal, é altamente curável, especialmente quando diag-
nosticado cedo, por isso é importante fazer exames. A cirur-
gia, associada algumas vezes à quimioterapia e radioterapia, 
é usada como tratamento.

QUEM DEVE fazER OS EXaMES?
- Homens e mulheres acima dos 50 anos.
- Pessoas com pólipos e seus familiares.
- Familiares de indivíduos que desenvolveram câncer color-
retal ou ginecológico (mama, ovário e útero).
- Pessoas com colite por muito tempo (colite ulcerativa e do-
ença de Crohn).

Quando iniciar os exames?
A investigação do câncer do intestino deve começar a par-

tir dos 50 anos. Para indivíduos com história familiar de cân-
cer colorretal ou pólipos, a investigação deve se iniciar mais 
precocemente. A investigação é para todos, inclusive para 
pessoas que não apresentam sintomas. Converse com seu 
médico.

por Dr. GeOvaNi Delevati

MEdICINA E SAÚdE

SETEMbRO VERDE – Mais informações

Existem vários exames disponíveis para a 
investigação do câncer de intestino, alguns deles são:
- Exame retal digital: avalia a parte inferior do reto, 
detectando os pólipos e tumores. É rápido e indolor.
- teste do sangue fecal oculto: detecta sangue oculto 
nas fezes, que pode ter origem em um pequeno pólipo 
ou câncer (um teste positivo de sangue oculto exige 
uma avaliação endoscópica completa do intestino).
- retosigmoidoscopia: um exame endoscópico no 
segmento final do intestino (cólon signóide e reto), 
que pode ser realizado em consultório médico.
- Colonoscopia: todo o cólon pode ser visto, os pólipos 
podem ser removidos e o câncer assintomático 
detectado (para este exame é necessária a preparação 
do intestino).

QUaiS OS EXaMES DiSPOnÍVEiS?

Fonte: www.campanhasetembroverde.com.br
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O município de Mara-
vilha sediou, pela primeira 
vez, a conferência estadual 
do assistente de educação. 
O encontro ocorre desde 
2005 e sábado (21) passado 
foi realizado no Lar de Con-
vivência dos Idosos, com a 
participação de profissio-
nais de todo o Estado. O ob-
jetivo é fortalecer laços en-
tre os profissionais, bem 
como motivação, satisfação 
e harmonia por meio de pa-
lestras motivacionais segui-
das da confraternização.

O assistente de educa-
ção Everaldo de Àvila Sil-
va comenta sobre o encon-
tro. “É uma forma de reunir 
os profissionais e confrater-
nizar. Um momento de des-
contração em que nos reu-
nimos para trocar ideias, 

COnfERênCia Evento foi realizado no sábado (21), no Lar de 
Convivência dos Idosos

Pela primeira vez, Maravilha sedia 
encontro do assistente de educação

Durante o evento foi realizada assembleia com os participantes

experiências e fazer assem-
bleia”, diz. 

Durante a conferência foi 
realizada assembleia para de-
bater as novidades sobre a le-
gislação do profissional da 
educação e apresentação do 
site, sendo realizada pales-

tra. No total, cerca de 200 
pessoas marcaram presença. 

Assistente de educação 
é um profissional concursa-
do do quadro do magistério 
público estadual que realiza 
funções administrativas na 
secretaria da escola. O car-

go foi criado pela lei com-
plementar nº 287, de 10 de 
março de 2005. No âmbito 
escolar, é ele quem cuida do 
arquivamento e preservação 
dos documentos da escola, 
dos professores, dos alunos 
e demais funcionários.

Cleiton Ferrasso/O Líder

Mais uma edição do Mu-
tirão Nacional Escoteiro de 
Ação Comunitária (popu-
larmente conhecido como 
MutCom) foi desenvolvi-
do pelo Grupo Escoteiro Ra-
ízes de Maravilha. Esta é 
uma das principais ativida-
des de mobilização nacio-
nal, voltada à integração e 
colaboração dos Escoteiros 
do Brasil com a sociedade. 

O grupo de Maravilha 
desenvolveu as atividades 
com dois temas. Um deles foi 
“pensando no passado”, com 
arrecadação de itens de hi-
giene pessoal (fraldas geri-
átricas, creme dental, sabo-
nete e shampoo) que foram 
doados para uma institui-

Escoteiros fizeram a distribuição de mudas de árvores

MUTiRÃO naCiOnaL 
grupo Escoteiro Raízes desenvolve atividade de MutCom

ção da cidade. O segundo 
tema foi “plantando o futu-
ro”, com distribuição de mu-
das de árvores num espa-
ço público, com o objetivo 
de conscientizar a popula-

ção sobre o reflorestamento.
Além de ser uma das ati-

vidades estratégicas dos Es-
coteiros do Brasil, para os jo-
vens é a oportunidade de 
exercer um dos grandes ide-

ais de BP para o Escotismo: 
construir um mundo me-
lhor. Em 2019 a 21ª edição 
do MutCom tem a temáti-
ca dos escoteiros para o ano: 
uma aventura saudável. 

Divulgação

Amanhã (29) a Oli-
veira Empreendimentos, 
em parceria com a Mater-
va, promove a Mateada de 
Primavera, no Loteamen-
to Esplendor III. As ativi-
dades iniciam às 15h, na 

Rua Bertholdo Lösch, em 
frente ao contêiner da Oli-
veira. “Convidamos todos 
os nossos amigos, clien-
tes e a comunidade em ge-
ral para que venham pas-
sar uma tarde agradável, 

saboreando um bom chi-
marrão. A erva-mate será 
por nossa conta e teremos 
também cama elástica para 
as crianças. Além disso, o 
público poderá contem-
plar a bela vista do pôr do 

sol no fim da tarde”, desta-
ca a empresária Angela de 
Oliveira. O Loteamento Es-
plendor III fica no prolon-
gamento da Rua Duque de 
Caxias, acesso pelo bair-
ro Jardim, em Maravilha.

ESPLEnDOR iii
Mateada de Primavera será amanhã

A presidente da Rede 
Feminina de Combate 
ao Câncer de Maravilha, 
Méri Ranzan, e a voluntá-
ria Cecília Heydt estive-
ram em Brasília na quin-
ta-feira (26). A agenda teve 
visitas nos gabinetes de 
deputados federais e sena-
dores. O objetivo foi pro-
tocolar os pedidos de re-
cursos para a construção 
da sede própria da Rede. 

Méri e Cecília passa-

ram pelos gabinetes dos 
deputados Celso Mal-
daner, Geovania de Sá, Fa-
bio Schiochet, Pedro Uczai, 
Caroline Detoni, Luiz Ar-
mando Schroeder Reis, Ri-
cardo Guidi, Rogério Pe-
ninha Mendonça, Darci 
de Matos e Carlos Chiodi-
ni e senadores Dário Ber-
ger e Espiridião Amin. As 
voluntárias aguardam ago-
ra respostas positivas, para 
o repasse de recursos. 

SEDE PRÓPRia

ObRa DE aSfaLTO 

Rede feminina 
protocola pedidos de 
recursos em brasília 

Câmara de Vereadores 
devolve RS 500 mil 
ao Executivo 

Presidente, Méri ranzan, e a voluntária Cecília heydt estiveram em Brasília 

Devolução de recursos para o Executivo 

Divulgação

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha devolveu nes-
te mês montante de R$ 500 
mil para o governo munici-
pal. O pedido dos vereadores 
é que parte do recurso seja 
utilizado pelo Executivo para 
obra de asfalto na Rua Presi-
dente Juscelino, em frente à 
Apae Marisol de Maravilha. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, deve seguir a sugestão 
dos vereadores. Conforme 
informações repassadas pelo 
Executivo, o edital para esta 

obra deve ser lançado na pró-
xima semana. A sobra de re-
cursos será utilizada em ou-
tras ações do poder público. 

Conforme o presiden-
te do Legislativo, Jandir Pri-
mon, a devolução dos re-
cursos foi possível com 
ações de economia no pri-
meiro semestre do ano, pe-
los vereadores e servido-
res da Casa. Ele destaca que 
até o fim do ano novas de-
voluções de recursos se-
rão feitas pelo Legislativo. 

Divulgação
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MUSEU Equipe começa a organizar todos os itens conforme Plano Museológico

inicia trabalho para catalogar, 
restaurar e armazenar acervo 
EDERsoN ABI

O município segue com 
a aplicação do Plano Muse-
ológico para levantamento e 
adequação do acervo do Mu-
seu Municipal Padre Fernan-
do, em Maravilha. O plano 
possui várias etapas, que já 
estão sendo executadas pela 
administração e equipe do 
museu. 

Na tarde de sexta-feira 
(20) o museu recebeu uma 
equipe para capacitação so-
bre restauração e conserva-
ção, um verdadeiro diagnós-
tico dos itens que estão no 
local. Cada peça será anali-
sada e catalogada. O instru-
tor foi Idemar Ghizzo, que é 
museólogo, conservador e 
restaurador de bens cultu-
rais da empresa Catavento, 
referência na área de regis-
tro e salvaguarda do patri-
mônio cultural, elaboração 
e gestão de projetos cultu-
rais. A empresa foi contrata-
da pelo município para pres-
tar consultoria. 

De acordo com o profis-
sional, os itens sofrem degra-
dação, rompimento de fibras 
com a ação do tempo, luz, 

Para a diretora de Cultura, 
Rosi Reichert Heineck, o tra-
balho é bastante técnico e de-
talhado. O objetivo do muni-

cípio é garantir as condições 
necessárias para conservar o 
acervo com a história de Ma-
ravilha e da região.

umidade e calor. Com isso, 
as peças acabam se deterio-
rando ou recebendo fungos. 
O objetivo do trabalho ago-
ra é verificar cada item, diag-
nosticar os problemas, res-
taurar e armazenar de forma 
adequada. 

O trabalho ficará a cargo 
de Valquíria Kesterke, respon-
sável pelo museu, e Luan Ca-
valheiro, estagiário no local.

O QUE é O PLanO
É o documento que fortalece a importância do museu 
em todos os aspectos, como nas metas e estratégias 
a serem conhecidas e compartilhadas. Assim, define 
um conjunto de ações e estratégias que precisam 
estar alinhadas às leis museológicas vigentes. todo 
museu precisa elaborar e implementar o plano, com  
identificação e catalogação adequada de todos os itens. lupa eletrônica mostra escrita de caneta vermelha em jornal de 1984

Equipe aprende como fazer identificação química do material para restauração e 
conservação adequada

Orientação de empresa especializada em conservação de acervos históricos é repassada

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Durante todo o dia de se-
gunda-feira (30) os microem-
preendedores individuais vão 
receber assessoria gratuita so-
bre nota fiscal. O trabalho é em 
parceria com o Cidade Em-
preendedora. Para o secretá-
rio de Indústria e Comércio, 
Gelson Rossetto, é uma apro-
ximação da Sala do Empre-
endedor com o empresário. 

A capacitação será na Sala 
do Empreendedor, junto à Casa 

da Cidadania de Maravilha. 
De acordo com o secretário, é 
a oportunidade para o micro-
empreendedor aprender fazer 
de forma correta as notas fis-
cais. Ainda conforme Rosset-
to, neste ano a Sala do Empre-
ender já atendeu em torno de 
700 empresários desta catego-
ria. Entre os atendimentos vão 
desde abertura e baixa da MEI, 
declaração de imposto de ren-
da e demais serviços referentes.  

gRaTUiTO

DESEnVOLViMEnTO

Secretaria de indústria 
e Comércio oferece 
consultoria para MEis 

Prefeitura de Maravilha inicia 
plano estratégico do turismo

 Com o objetivo de iden-
tificar o potencial turístico 
do município, apontar possí-
veis atrações e elencar melho-
rias na infraestrutura a prefei-
tura de Maravilha iniciou neste 
mês de setembro a elaboração 
de um planejamento estratégi-
co do setor. A iniciativa integra 
o Programa Cidade Empreen-
dedora, executado pelo poder 
público e o pelo Sebrae/SC.

Nessa primeira etapa, as 
consultoras credenciadas ao 
Sebrae/SC Karla Hall e Silvia 
Nowalski, em conjunto com ser-
vidores municipais e membros 
do Conselho Municipal de Turis-
mo, realizam o reconhecimen-
to dos potenciais turísticos que 
poderão se desenvolver a longo 
prazo. “Identificamos no territó-
rio quais são os atrativos e o que 
pode ser um potencial, em para-
lelo também fazemos uma aná-
lise do mercado regional e bus-
camos definir um diferencial 
para Maravilha”, comenta Silvia.

Estudos comprovam que 
o turismo contribui com 53 se-

tores da economia local, entre 
hotéis e pousadas, bares e res-
taurantes, farmácias, postos de 
combustíveis, lojas e departa-
mentos de presentes. Isso re-
sulta na distribuição de ren-
da no município, pois fortalece 
a economia local e gera retor-
no econômico ao poder públi-
co, que pode reinvestir em me-
lhorias para os moradores. 

O secretário de Indústria, 
Comércio e Turismo Gelson 
Rossetto, disse que Maravilha é a 
Cidade das Crianças e a intenção 
é ampliar a oferta de eventos e 
atrações voltados às famílias tan-
to dos moradores quanto dos tu-
ristas para que possam encontrar 
no município atrativos culturais, 
recreativos, esportivos e de lazer.

As estratégias de fomento ao 
turismo de Maravilha, aprovei-
tando os potenciais locais, serão 
debatidas em reuniões de acom-
panhamento das atividades com 
a participação de empresários, 
prestadores de serviços, produ-
tores rurais, sindicatos, associa-
ções e entidades empresariais.
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2019/2020
Sicoob Credial já entregou R$ 16 mil em 
prêmios do Sicoobcap 

A Campanha Sicoob-
cap é exclusiva para associa-
dos do Sicoob SC/RS, sen-
do pessoa física ou jurídica. 
A cada R$ 50 integralizados 
em sua conta-capital, o as-
sociado recebe um núme-
ro da sorte para concorrer 
a quatro casas e R$ 800 mil, 
que serão sorteados até mar-
ço de 2020. Até setembro já 
foi contabilizada a entre-
ga de R$ 16 mil em prêmios.

Um dos ganhadores, Orá-

cio da Silva, associado de Flor 
do Sertão, relata que abriu 
sua conta para movimentar e 
aplicar recursos, tendo como 
objetivo a aquisição de crédi-
to futuramente. “Meu irmão, 
que já é associado ao Sicoob, 
foi quem me incentivou a tra-
balhar com esta cooperati-
va, devido ao bom atendi-
mento, horário diferenciado 
e retorno financeiro. Eu ca-
pitalizei R$ 200 e agora já fui 
contemplado, me sinto mui-

to feliz e honrado”, conta.
Para o presidente do Si-

coob Credial, Hermes Barbie-
ri, a campanha só traz van-
tagens a quem participa. “A 
partir da primeira integrali-
zação, o associado da coope-
rativa já estará participando 
de todos os sorteios mensais, 
além do sorteio final para 
concorrer a quatro casas. 
São grandes oportunidades 
de contemplação”, finaliza.

Os últimos ganhadores 

foram: Claudio José Zem-
bruski, de Maravilha; Hel-
mut Wolf, de Cunha Porã; 
Marino Francisco Schwerz, 
de São Carlos; Odecir Can-
ton, de Cunha Porã; Orá-
cio da Silva, de Flor do Ser-
tão; e Romeu Bolfe, de Cunha 
Porã. Os próximos sorteios 
serão em 5 de outubro, 6 de 
novembro e 7 de dezembro. 
Em 2020 os sorteios ocorrem 
em 4 de janeiro, 5 de feverei-
ro, 7 de março e 21 de março. 

Orácio da silva, ganhador de Flor do sertãoClaudio José Zembruski, da Agência Centro em Maravilha

Fotos: Divulgação

A Casan normalizou 
na manhã de quinta-fei-
ra (26) o abastecimen-
to de água em Maravilha. 
A equipe finalizou na noi-
te de quarta-feira (25) a ins-
talação das últimas peças 
que ligaram as novas bom-
bas até a adutora. Além de 
normalizar o abastecimen-
to, a capacidade de capta-
ção de água aumentou com 
os últimos investimentos. 

Conforme o superinten-

dente regional da Casan, Da-
niel Scharf, com as novas 
bombas a Casan pode tra-
tar até 65 litros de água por 
segundo, sendo que a atu-
al demanda de consumo 
no município é de 58 litros 
por segundo. Nos próximos 
dias também será entregue 
a nova bomba para capta-
ção de água do poço profun-
do, aumentando a capacida-
de de tratamento para mais 
de 90 litros por segundo.

Estação de tratamento de água da Casan

CaPaCiDaDE aUMEnTaDa 
Casan normaliza 
abastecimento de água 

Arquivo/O Líder

MaRaViLHa Encontro com a equipe interna abordou protocolos e a importância da doação

Hospital São José promove debate sobre 
doação de órgãos
CARINE ARENHARDT

O Hospital São José de Ma-
ravilha dá continuidade ao tra-
balho para aperfeiçoar proto-
colos e a preparação da equipe 
para captação de órgãos. Nes-
te mês ocorreu a primeira cap-
tação de múltiplos órgãos, 
marcando uma nova etapa na 
história do hospital. A reestru-
turação da equipe para cap-
tação de órgãos começou em 
outubro de 2013 e em dezem-
bro do mesmo ano foi realiza-
da a primeira coleta de córneas. 
Desde então foram 13 capta-
ções efetivas de córneas e uma 
de múltiplos órgãos. 

Na quarta-feira (25) a Co-
missão Hospitalar de Trans-
plantes (CHT) promoveu reu-
nião com a equipe interna para 
debater a importância das cap-
tações e lembrar o Dia Nacional 
da Doação de Órgãos, data co-
memorada na sexta-feira (27). 

Conforme o cirurgião-ge-
ral e coordenador da Comis-
são Hospitalar de Transplantes, 
Eduart Grellmann, a equipe re-
cebeu orientações sobre proto-
colos, fila de espera de pacien-
tes que aguardam para receber 
um órgão e o objetivo da cap-
tação. O momento foi para es-

clarecer dúvidas da equipe, 
que passa a estar mais prepa-
rada para auxiliar no proces-
so e também ter segurança na 
hora de repassar informações à 
comunidade. 

A enfermeira da SC Trans-
plantes, Karoline Gava, desta-
ca que processo envolve uma 

equipe multidisciplinar, com 
médicos, enfermeiros, assis-
tente social, fisioterapeuta, nu-
tricionista e psicóloga. Ela des-
taca que antes da captação dos 
órgãos, ocorrem etapas muito 
importantes, como o diagnós-
tico da morte encefálica e abor-
dagem da família. 

abORDagEM Da faMÍLia
Para Karoline, a etapa de comunicar a morte 
encefálica à família e explicar sobre uma possível 
doação de órgãos é uma das mais delicadas. Uma 
orientação importante repassada para a comunidade 
é que o desejo de ser um doador deve ser 
manifestado em vida. A doação só pode acontecer 
com a autorização da família.
No dia Nacional da Doação de Órgãos a principal 
bandeira levantada é a importância deste ato de 
amor que pode salvar vidas. No Brasil, o índice de 
recusa familiar para doação de órgãos de pacientes 
com morte encefálica é de 43%, conforme dados do 
registro Brasileiro de transplantes (rBt), de 2018. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

reunião sobre captação de órgãos no hospital são José 

Equipe multidisciplinar comandou o debate
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TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

   ão importante quanto 
ser especialista no que 
se faz é ter uma boa pos-

tura profissional. Ninguém está 
livre de cometer gafes, mas ficar 
atento a alguns detalhes de com-
portamento evita deslizes que, 
em determinadas situações, po-
dem ocasionar “prejuízos”. Para 
iniciar um bom trabalho, nada 
como começar com uma boa im-
pressão, e para isso, devemos se-
guir algumas regras de etiqueta:

POSTURa PROfiSSiOnaL
– Esse lema deve estar 
sempre na mente de uma 
secretária de sucesso: 
“quando não se pode fazer o 
que se deve, deve-se fazer o 
que se pode”.
– se o horário do expediente 
em seu trabalho já 
começou e, ao atender a 
um telefonema, a pessoa do 
outro lado perguntar pela sua 
chefia, nunca diga que o seu 
chefe, seu diretor, seu gerente 
ainda não chegou. Apenas 
diga que está atendendo e 
logo retornará a ligação.
– Um telefone, que não 
é o seu, está tocando 
insistentemente em algum 
lugar muito distante de 
você. Desde que você tenha 
disponibilidade, atenda ao 
telefone. Deixar uma pessoa 
esperando do outro lado 
da linha não cria uma boa 
imagem para a sua empresa. 
Dar uma pequena informação 
ou simplesmente tomar nota 
de um recado deixará esta 
pessoa satisfeita, poderá ajudar 
a um colega de trabalho.

– Você pode aprender 
bastante sobre o trabalho 
simplesmente observando. 
Preste atenção naqueles 
que são considerados 
competentes. Observe os que 
foram promovidos. Escute-
os. E se, por ventura, você 
se tornar chefe deles, não os 
ponha de lado. Eles podem 
ensiná-la mais do que seu 
chefe anterior.
 – O uso do tempo de seu 
chefe é o principal desafio 
da secretária e, para tanto, 
a iniciativa é fundamental. 
Nunca espere que seu 
chefe lhe diga o que fazer, 
faça antes; não espere 
que alguém lhe diga o que 
está acontecendo, procure 
descobrir por si mesma; 
procure ir sempre além do 
que as suas atribuições e sua 
delegação permitem. 
 – torne seus contatos 
com secretárias de outras 
empresas menos impessoais, 
identificando-as e anotando o 
nome da interlocutora em cada 
nova situação. Associe o nome 
dessa secretária à empresa ou 
executivo que ela atende.
 – Quando você fala ao 
telefone, você é a empresa, 
por isso:
Atenda rapidamente às 
ligações.
tenha sempre lápis e papel 
na mão.
Fale claro e pausadamente.
Fale com o telefone próximo 
à boca.
repita o nome da pessoa.
Evite expressões com gírias.
Use o telefone para EXCELEnTE fiM DE SEMana a TODOS!

Parabéns a todas as secretárias pelo 
seu dia, comemorado neste dia 30!

Por Arlindo Pinto

conversas curtas e 
relacionadas ao serviço.
Use palavras como “bom dia”, 
“por favor”, “às ordens”…, elas 
soam positivamente e deixam 
o interlocutor mais à vontade.
Você ouve o que ela tem a dizer.
Você explica o motivo da 
resposta negativa.
Você a trata com delicadeza 
e respeito.
Você a encaminha para a 
área indicada.
 – se você precisa passar 
um recado ou avisar a 
um dos participantes de 
alguma reunião que tem 
um telefonema urgente, 
não entre na sala falando 
alto, interrompendo, assim, 
a reunião. Faça o seguinte: 
escreva um bilhete dizendo 
quem está ao telefone, qual 
o assunto que deseja falar 
e a frase: “o senhor pode 
atendê-lo?” Mostre a pasta 

aberta e leve-a de volta. se o 
recado for para um visitante, 
passe o bilhete (quem quer 
falar e com quem quer falar) 
para o “presidente” da reunião, 
e ele falará em voz alta ao 
interessado. 
Você aguarda a resposta e 
acompanha o visitante até 
o aparelho. Em ambos os 
casos, pode ter certeza de 
que você terá uma resposta 
imediata, e a sua presença 
será bem notada e apreciada.
 – Para se ter sucesso no 
trabalho:
se você trabalha para uma 
empresa, trabalhe para ela, 
fale bem dela e a defenda, 
pois você a representa.
lembre-se de que um grama 
de lealdade vale por um quilo 
de inteligência.
– leve ao seu superior 
somente os problemas que 
realmente dependam da 

decisão dele, poupando-o 
de aborrecimentos com 
assuntos que podem ser 
resolvidos por você mesma 
com segurança e eficácia. 
Uma vez feito isso, você 
estará mantendo sua postura 
como profissional eficiente, já 
que tais funções e atribuições 
lhe são dadas como secretária. 
isso, é lógico, com todo o 
respeito e sabendo até que 
ponto é o seu poder de decisão, 
não passando nunca por cima 
de seus superiores.
- Manter uma postura 
profissional é muito importante 
numa empresa, por isso: seja 
sempre breve! Ao atender 
ao telefone, identifique a 

empresa e/ou área em que 
trabalha. Diga seu nome, 
cumprimentando com um 
“bom dia!”, pois quando atender 
ao telefone em sua empresa 
lembre-se de que você é a 
empresa para o cliente.
Caso peça para o interlocutor 
aguardar, verifique 
constantemente se ele foi 
atendido. Caso não tenha 
sido, procure ajudá-lo.
Nunca pergunte o nome 
do interlocutor sem 
antes saber se a pessoa 
procurada está ou não.
lembre-se, todas as 
chamadas são muito 
importantes, e a primeira 
impressão é a que fica…

Dicas para o sucesso De uma secretária
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MPPR
SEXUALIDADE
GIRINORES

MUSASRGTS
NLERALOE
DASALAMANCA

CALMARIAAM
TICNOSODE

NEEDANION
SMIAORT
TRANSITOO
AEOSOFADA

ANTESSALARP
COLDEVICE

DIACONOARAL
ASABLASE

Bolívia,
Colômbia,

Chile e
Peru

O que o 
pessimista

sempre
espera

Tema
frequente
na obra 
de Freud

Larva 
que se

alimenta
de Iodo

Raios (?): 
produziram

o Hulk
(HQ)

Pouco
frequente;
incomum

Objeto de 
negocia-
ção da

pecuária

Deusas
das artes

(Mit.)

Fenômeno 
desfavorá-
vel para o

veleiro

Província
da

Espanha

Poema
lírico de
origem
grega

(?) tac,
tipo de

presilha 
de cabelo

Íon com
carga

negativa

"I (?) You",
sucesso

dos
Beatles

Romeu
Tuma,

político
brasileiro

Setor
caótico na
cidade de
São Paulo

Caixas de
shows de

ilusio-
nismo

Albert
Einstein,
gênio da

Física

Dona da
varinha de

condão
(Lit.)

Recinto de 
consultó-

rios

Mar de (?),
grande

lago
asiático

O olhar 
da pessoa
pedante

(fr.)

Planta
medicinal

Aplana
(terreno)

Garantia
pessoal e
solidária

Ódio

Tipo de
pintura
Rapper

brasileiro

Grau religioso abaixo
do de padre
O formato da

nadadeira da arraia

Locução
(abrev.)

Dispositivo,
em inglês

Urso, em
espanhol
Carimbos
postais

Cozido 
no forno

Barco das 
corredeiras

Não, em
inglês

(?) Mello,
atriz

Corrige a
foto

Entrela-
çamentos

Ave
pernalta

Problema estético
comum no inverno
Botão que aciona a

bomba

A partir dela o réu
condenado já poderá
iniciar sua sentença

(jur.)

Hábito do
estudioso
O maior
cervídeo

3/not — oso — xis. 4/need. 5/blasé — musas. 6/device — girino.

ESPaÇO gOURMET

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

- Festa Clube de Mães – 11h30 – Bairro 
Cohab 

6/10 4º Desafio Liderfarma Cicloturismo – 
7h – Espaço Criança sorriso
- Festa da Melhor Idade – 11h30 – linha 
tope da serra
- Festa da Padroeira Santa Terezinha – 
11h30 – salão santa terezinha Bairro União

MaRaViLHa
INGREDIENTEs
1 kg de mandioca
1 ramo de cebolinha verde
1 colher de sopa de sal
4 copos de farinha de trigo
2 copos de leite
2 copos de água
500g de carne moída ou o recheio 
de sua preferência

bOLinHO DE 
ManDiOCa 

RECHEaDO DE 
CaRnE MOÍDa

MoDo DE PREPARo
Cozinhe a mandioca na pressão com 1 colher de sopa 

de sal por 45 minutos. Escorra bem e amasse com um gar-
fo até virar um purê, jogue a cebolinha picadinha e mis-
ture a massa, reserve. Refogue a carne moída, deixe bem 
sequinha. Em uma panela ferva o leite e a água, tempe-
re a gosto, deixe ferver e jogue a farinha toda de uma vez. 
Amasse até ficar homogênea. Jogue essa massa em uma 
bancada e deixe esfriar um pouco, sove bem. Misture a 
massa da mandioca reservada, passe óleo na mão e monte 
os bolinhos, recheando. Fritar em óleo bem quente.

Traduzido do inglês, fast-fashion signifi-
ca “moda rápida” e nos remete a peças que 
rapidamente perdem suas funcionalida-
des. Entretanto, se formos observar todo 
o modelo produtivo do fast-fashion vamos 
perceber que a tradução literal não se apli-
ca totalmente.

Uma das marcas que deram origem ao 
fast-fashion é a espanhola Zara. O proprietá-
rio, Amâncio Ortega, fundou a empresa em 
um galpão mal iluminado onde produzia 
roupões semelhantes aos de seda por um 
preço acessível. Alguns anos depois Orte-
ga fundou a Zara abrindo uma única loja e 
aderindo à produção sob demanda, ou seja, 
não produzia grandes estoques para depois 
vendê-los, mas sim conforme iam ocorren-
do as compras. 

Desta forma, o termo fast-fashion é 
assim colocado devido à rápida resposta 
frente aos desejos do consumidor. A Zara 
lança uma coleção no início de cada estação 
com um pouco de cada nova tendência que 
observou principalmente nas marcas de Alta 
Costura e, em seguida, passa a desenvolver 
releituras das peças mais vendidas. Atual-
mente muitas micro ou pequenas empresas 
também adotam esse modelo produtivo de 

rápida resposta. 
Se pensarmos que o fast-fashion sur-

giu com o intuito de fornecer apenas o que 
o consumidor deseja sem gerar estoques 
que posteriormente se tornariam lixo, po-
deríamos dizer que é um modelo produti-
vo sustentável, não é? Não necessariamen-
te. Acontece que existem três conceitos de 
sustentabilidade, que também são chama-
dos de tripé: sustentabilidade ecológica, so-
cial e financeira. As grandes redes de fast-
fashion acabaram por pecar no quesito de 
sustentabilidade social, uma vez que devi-
do à grande demanda e necessidade de dis-
ponibilizar o produto com rapidez, o traba-
lho escravo ou análogo à escravidão passou 
a ser comum nessas empresas. Felizmente, 
essa prática tem se tornado menos frequen-
te graças à consciência dos consumidores.

Por fim, antes de apontar um culpa-
do pelas desigualdades do mundo, preci-
samos olhar mais para nós mesmos en-
quanto consumidores de moda e nossas 
escolhas de compra, já que, como dizia 
o consultor empresarial de moda Enrico 
Cietta, não foi o fast-fashion que gerou a 
moda rápida, mas sim o consumo acelera-
do que criou o fast-fashion.

O fast-fashion é o grande vilão da moda?
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por eStela SerPa
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

No dia 20 o casal rosi e smaniotto, ao centro da foto, oficializou seu matrimônio. sendo 
eles tradicionalistas, escolheram uma data especial, o Dia do Gaúcho. Parabéns ao casal, 
que Deus abençoe e que sejam muito felizes. são os votos dos padrinhos: Janice e Jorge, 
Vilmar e Noeli, Dirceu e Clari e Gilmar e Clarice.

Gabriela, mulher guerreira, 
dedicada, corajosa e 
espetacular. Neste seu 
aniversário desejamos a você 
muitas felicidades, saúde, amor, 
paz, enfim, tudo o que há de 
melhor. Parabéns! homenagem 
de familiares e amigos. 

rafa, desejamos muitas 
felicidades, muita saúde, amor 
e sucesso para todos os dias 
da sua vida. Parabéns pelo seu 
aniversário!

O grupo Wh Comunicações deseja muitas felicidades às colaboradoras simone hübner (30), Diana heinz 
(30) e Camilla Constantin (1º) por completarem mais um ano de vida. Felicidades!! 

Mariela, parabéns por mais 
um ano de vida! sorria, 
dance, pule de felicidade e 
celebre seu dia em grande 
estilo. Felicidades!! 
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ARQUITETANdO

CÃES nUnCa MORREM, ELES DORMEM 
PERTO DO SEU CORaÇÃO (PaRTE 2)

Na outra edição, compartilhei com vocês um texto que en-
contrei na internet e que tratava sobre como podemos enfrentar a 
perda de um animal de estimação. E que sabemos, vai doer muito. 

Nomeie cada emoção, expresse em palavras o que vem à 
sua mente e, acima de tudo, evite uma coisa: sentir-se culpa-
do. Existirão momentos que iremos nos perguntar se poderí-
amos ter feito mais, se estivéssemos errados em alguma coisa. 

Evite ficar obcecado. Você fez tudo de melhor para ele e 
tenha certeza de que seu animal de estimação vai agradecer 
acima de tudo por esse amor que ele leva com ele. Sua vida foi 
cheia de amor graças a você. 

Aprenda a viver com rotinas, é o mais difícil de enfrentar. 
Nosso cachorro, nosso gato era uma parte indiscutível de nos-
sas rotinas, era nossa sombra, nosso cúmplice, nosso espião, 
nosso melhor amigo. 

Você vai ter que administrar a dor tendo que continuar 
com as rotinas, mas sem ele ou ela. Então, o que você deve fa-
zer nos primeiros dias não é para evitar tais costumes. 

Se você chegava em casa e sentava-se no sofá com ele, 
continue fazendo isso. Se você foi ao parque para uma cami-
nhada com ele em determinados momentos, faça isso por al-
guns dias. Será um caminho de despedida, de despedir-se, 
mas guardando na memória as melhores lembranças. Pense 
em como ele chegou até você,  como ele estava andando ao 
seu lado. Fique com esses bons momentos para deixar que 
outras rotinas cheguem ao seu dia a dia. 

 Sorria quando você pensa nele ou nela. Não fique com o 
sofrimento dos últimos dias, com essa doença ou com esse de-
clínio, mas com os sentimentos que despertaram em você, com 
o melhor dele. Com o que te fez mais humano, mais pessoa, ele 
ou ela que te ensinou o que é o amor mais incondicional.  

Seu amigo não pode ser substituído, não faça isso, quando 
um dos seus animais de estimação morre, não prossiga ime-
diatamente para encontrar outro animal para adotar para ali-
viar a dor. Animais, como pessoas, não podem ser substituídos. 

O seu cão, o seu gato é único, com as suas nuances, com 
o seu caráter, com tudo o que lhe deu: como tal, deixará sua 
marca na sua memória. 

Assim, permita o tempo que você precisa gastar antes de 
adotar novamente, se desejar. Porque nunca será uma ques-
tão de substituir ou preencher a lacuna com outra vida. Cada 
animal é excepcional e nos enriquecerá com sua presença, 
com sua respiração, com sua alegria. 

Mas sim, você pode abrir um novo espaço no seu coração 
para outro companheiro, existem muitos querendo construir 
uma bela história de amor e companheirismo. 

QUaL é O PaPEL DO 
URbaniSTa na SOCiEDaDE?
A revolução industrial teve um papel 
fundamental para a aparição do 
Urbanismo por toda a parte. Pode 
soar estranho dar ênfase à revolução 
quando o assunto é Urbanismo, mas 
foi através das consequências dela 
que houve a necessidade de aprimorar 
o conhecimento sobre o urbanismo 
para tratar dos problemas das cidades 
com mais convicção, surgindo, 
então, o profissional de Urbanismo, o 
urbanista. 
Em decorrência da revolução 

industrial, o campo deixou de 
prevalecer, dando lugar às cidades, em 
virtude do aparecimento e aumento 
das indústrias, o que fez com que 
aumentasse também a mão de obra.
Com isso, os espaços começaram 
a crescer devido à necessidade de 
moradia para os trabalhadores. A 
vinda deles do meio rural para o 
espaço urbano também fez com que 
surgissem locais para atender às 
necessidades dos moradores, como 
mercados, área da saúde, escolas, etc.

a REORganizaÇÃO DOS ESPaÇOS
Essa grande aglomeração, tanto de pessoas, como de moradias e estabeleci-

mentos, tornou os espaços superlotados, fazendo com que houvesse a necessida-
de de expandir as regiões de forma desalinhada, ficando cada vez mais difícil de 
controlar e organizar os espaços.

Desde então, as cidades em ge-
ral vêm seguindo o mesmo caminho 
de antigamente, seu crescimento ace-
lerado alertou a todos de que havia a 
necessidade de pessoas dedicadas a 
cuidar especialmente dessas situa-
ções, para minimizar o máximo pos-
sível, os impactos causados pelo au-
mento tumultuado desses espaços. 

Os estudos voltados para área 
do urbanismo ganharam maior vi-

sibilidade, chamando a atenção de 
muitos que se sentiam no dever de 
ajudar, de alguma forma, a solucio-
nar os problemas das cidades, dedi-
cando-se então ao urbanismo, termo 
utilizado em conjunto com a Arqui-
tetura dentro do curso de Arquitetu-
ra e Urbanismo no Brasil, enquanto 
em alguns países da Europa e dos Es-
tados Unidos a Arquitetura e o Urba-
nismo são profissões separadas. 

O urbanista pode dedicar-se a 
trabalhos no poder público, em es-
pecial em prefeituras, atuar em pro-
jetos de reurbanização, também na 
área acadêmica como educador de 
universidades, e diversas outras op-
ções que o Urbanismo proporciona. 

A importância do urbanista 
para a sociedade vai muito além de 
técnica aplicada em projetos. Àque-
les que se dedicam a trabalhos em 
órgãos públicos, por exemplo, tem 
que dispor de uma visão humanitá-
ria sobre os problemas da sociedade, 
pois é através dela que é possível pla-
nejar as soluções, unindo a técnica 
com a sensibilidade.

É imprescindível que o profis-
sional desta área dialogue com as 
pessoas ao redor, especialmente do 
espaço que deverá sofrer mudanças 
através do mesmo, uma vez que es-
tas pessoas são quem tem real co-
nhecimento sobre as dificuldades 
urbanísticas que enfrentam no dia a 
dia, como aglomeração de pessoas 
em um mesmo espaço, trânsito de-
sordenado, abundante poluição, etc.

Logo, o urbanista se dispõe a 
encontrar soluções que possam mi-
nimizar os efeitos causados por estas 
situações, onde deve haver um acor-
do entre os dois lados, tanto dos ór-
gãos públicos, quanto da sociedade, 
para que ninguém saia prejudicado, 
uma vez que os mais afetados por 
tais impactos são quem usufrui e 
também o meio ambiente.

Assim sendo, o urbanista que 
for capaz de unir sua técnica com 

o estudo social feito, pode tornar o 
espaço urbano mais harmonioso, 
onde o trânsito e os pedestres con-
seguem circular com maior facilida-
de, já que o espaço urbanístico tam-
bém deve ser pensado para que haja 
fluidez entre aqueles que o utilizam; 
e até mesmo colaborar para tornar o 
clima mais preservado, pois o urba-
nista também está apto a criar vias 
para ciclistas, meio de transpor-
te com grande crescimento, o que 
faz com seja economizado com-
bustível e também a poluição cau-
sada por ele. 

A carreira acadêmica também 
é muito importante para o desen-
volvimento do Urbanismo, pois o 
profissional que segue esta área, 
além de estar capacitado a lecio-
nar em universidades e faculda-
des, ainda tem a opção de intensifi-
car seus conhecimentos através de 
mestrado, doutorado, e assim, fazer 
de suas pesquisas um avanço para 
o urbanismo, trazendo inovações, 
novos meios de planejar e solucio-
nar os problemas do meio urbano.

Toda profissão tem um pa-
pel fundamental para a sociedade, 
cada qual com sua característica, e 
a do urbanista não poderia ser di-
ferente. Seu papel é de grande im-
portância não só para amenizar os 
impactos urbanos atuais, mas tam-
bém para prevenir que ocorram os 
futuros, pois só através de um pla-
nejamento adequado, com estudo e 
pesquisa de um profissional é possí-
vel alcançar bons resultados.

O URbaniSTa E 
SUaS POSSibiLiDaDES
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por iZOlDi e aNDre lUiZ PiNheirO

QUANTO MAIS NATURAL MELHOR!

A alimentação é um 
elemento-chave 
para nossa saúde, 

rendimento e produtivida-
de. Com o ritmo alucinan-

te do nosso dia a dia, é fre-
quente sermos absorvidos 
pelo trabalho, o que pode 
dificultar manter hábi-
tos alimentares saudáveis.

Ao optar por refeições 
balanceadas com vitaminas, 
sais minerais, proteínas e fi-
bras, criamos condições para 
um melhor desempenho físi-

co. Aderir, portanto, a princí-
pios de vida mais saudáveis 
torna-se fundamental para 
quem acredita que “prevenir 
é melhor do que remediar”.

“MELHOR PREVEniR DO QUE REMEDiaR?”

VAMOS CONHECER ALGUNS ALIMENTOS QUE PODEM SER INCORPORADOS 
NO DIA A DIA E QUE AUXILIAM NA QUALIDADE DE VIDA:

LINHO OLIVA
É um composto de óleo de linhaça e óleo de oliva. Auxilia na redução 
dos níveis de colesterol e triglicerídeos, possui ação benéfica ao sistema 
imunológico, contribui para a prevenção de doenças cardiológicas e 
potencializa o emagrecimento.

siga a Mais Natural Maravilha nas redes sociais e conheça mais produtos e 
suplementos que podem contribuir para sua saúde, beleza e bem-estar!

Mais Natural Maravilha

LINHAÇA
Poderosa fonte de 
ômega 3, 6, 9 e 
vitamina E. Auxilia na 

proteção contra doenças 
cardíacas, controle do 
colesterol. Ajuda também, 
no combate dos radicais 

livres e é uma excelente fonte 
de lignanas, que atuam 
como neutralizadoras do 
estrogênio, evitando que 
este hormônio prejudique 
as glândulas mamárias 
e outros locais do 
organismo.
Podemos consumir a 
semente da linhaça, a 
farinha de linhaça ou ainda 
temos a opção do óleo de 
linhaça em cápsulas. 

ALHO 
O alho apresenta ação expectorante, 

analgésica e antibacteriana. 
Auxilia no aumento da 

resistência e fortalece 
o sistema imunológico, 

devido à presença da alicina, 
além de atenuar a hipertensão 
arterial e controlar os níveis 

de colesterol. O alho pode 
ser utilizado in natura, 
como tempero na 
alimentação. No entanto, 
dependendo de como 
é preparado, algumas 
propriedades podem 
ser perdidas. Assim, 
sugerimos a opção do óleo 
de alho em cápsulas, uma 
opção prática, sem perder 
nenhum dos benefícios. 

CARINE ARENHARDT

Com a participação de 
aproximadamente 80 profis-
sionais, a capacitação foi rea-
lizada na quarta-feira (25) no 
Maravilhas Park Hotel, em Ma-
ravilha. A programação abran-
geu 30 apaes da região Oeste de 
Santa Catarina e foi organizada 
pelo  Instituto Guga Kuerten, fa-
zendo parte das ações do Fun-
do de Apoio a Projetos Sociais. 

Foram duas capacitações, 
uma de gestão de pessoas e ou-

tra técnica, que abordou a esti-
mulação precoce. Conforme a 
superintendente-executiva do 
Instituto, Silvana Silveira Me-
deiros, este foi o segundo e úl-
timo encontro de capacitação 
para os profissionais da região. 

Silvana explica que o Fundo 
de Apoio a Projetos Sociais auxilia 
organizações em todo o Estado e 
neste ano atendeu a região Oeste. 
Além das capacitações técnicas, 
as apaes receberam recursos para 
investir em estrutura, para melho-
rar o atendimento à comunidade.  

REgiÃO
instituto guga Kuerten 
promove capacitação 
para apaes 

Capacitação para gestão de pessoas

Carine Arenhardt/O Líder

No mês de outubro a Secre-
taria da Agricultura, em Parce-
ria com a Secretaria de Indús-
tria e Comércio de Maravilha, 
vai realizar um encontro com 
agricultores que têm interes-
se em certificar a propriedade 
para a produção de orgânicos. 

Para o secretário da Indús-
tria e Comércio, Gelson Rossetto, 
essa é uma preocupação do mu-
nicípio, pois atualmente é obri-
gado a adquirir para merenda 
escolar uma quantia de 10% des-
se tipo de alimento e para o ano 

que vem essa quantidade dobra.
Ainda conforme o secretá-

rio, as propriedades certifica-
das vão poder vender também 
para mercados e não somen-
te para a merenda escolar. 

A palestra será no dia 4 de 
outubro, na prefeitura, a par-
tir das 13h30, e os agriculto-
res interessados devem com-
parecer. Despois deste evento 
cada propriedade vai rece-
ber o acompanhamento da 
equipe técnica para repas-
sar os critérios de certificação. 

SaUDáVEL 
Maravilha promove 
palestra para interessados 
em produzir orgânicos
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COnSCiEnTizaÇÃO 
LEO Clube Maravilha promove campanha 
do Dia da árvore

Com o objetivo de cons-
cientizar crianças, o LEO Clu-
be Maravilha visitou estudantes 
do 1º e 2º ano da Escola de Edu-
cação Básica João XXIII e Esco-
la de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete. A conversa foi 
sobre cuidados, importância e 
benefícios das árvores. “Tudo 
ocorreu de forma muito descon-
traída e eles foram muito par-
ticipativos. Optamos por alu-
nos do 1º e 2º ano pelo fato de 
serem mais jovens, por não te-
rem ideias formadas, serem pu-
ras, não desejarem o mal a nin-
guém. Para que desde pequenos 
eles já entendam a necessida-
de e a importância que elas têm 
para nós”, disse o presidente da 
comissão, Julio Theodoro Linke. 

Crianças do 1º e 2º ano de duas escolas foram contempladas com a campanha

Divulgação

A campanha ocorreu em 
reconhecimento ao Dia da Ár-
vore, comemorado no sábado 
(21). Após a conversa com os es-

tudantes, foram entregues mu-
das de arvores frutíferas, cere-
ja, jabuticaba e pitanga, para que 
eles realizem o plantio em fa-

mília em local que julgam ade-
quado. O Clube acredita que 
a campanha atingirá mais de 
600 pessoas de forma direta. 

MaRaViLHa Com mudança prevista para outubro, equipe vai atender 
em nova sede na área industrial 

Secretaria de Obras vai atender 
em novo endereço

O governo de Maravilha está 
organizando a mudança da Se-
cretaria de Transportes, Obras e 
Urbanismo. A nova sede será na 
área industrial do município, no 
sentido à Linha Primavera Alta. 
O local já passa por adequações 
e deve receber oficialmente a 
equipe em outubro.

A mudança já vinha sendo 
planejada devido à atual estru-
tura ser bastante antiga e estar 
em uma área central da cidade. 
As questões de segurança tam-
bém foram avaliadas pela pre-
feita, Rosimar Maldaner, e pelo 
vice-prefeito, Sandro Dona-
ti, especialmente após a Asso-
ciação Empresarial de Mara-
vilha ter edificado sua sede no 

terreno vizinho. O tráfego in-
tenso de entrada e saída de ca-
minhões e máquinas também 
motivou a mudança. 

O secretário de Administra-

ção e Fazenda, Cleiton Borga-
ro, destaca que o governo muni-
cipal também já está estudando 
uma nova finalidade para o terre-
no onde a secretaria está sediada. 

“É uma área nobre, grande, um 
patrimônio importantíssimo da 
população de Maravilha e esta-
mos avaliando uma nova utiliza-
ção para o imóvel”, disse.

Nova sede será na área industrial 

Carine Arenhardt/O Líder
CARINE ARENHARDT

O Centro Cultural 25 de Ju-
lho já está vendendo os ingres-
sos antecipados e barris de cho-
pe para a 11ª Oktoberfest In 
Maravilha. A festa alemã será re-
alizada nos dias 18 e 19 de ou-
tubro. Os ingressos antecipa-
dos podem ser adquiridos pelo 
valor de R$ 25 no Iguatemi Ali-
mentos, Padaria Clarice, Res-
taurante Sol de Verão, Posto Ma-
ratona, Supermercado Real e 
Posto Diamante 1. O valor do 
ingresso na hora será R$ 30. 

Os interessados em comprar 

barris de chope podem optar por 
duas marcas. Da Brahma o va-
lor é de R$ 900 para 50 litros e R$ 
550 de 30 litros. O barril da Buf-
falo custa R$ 600 para 50 litros e 
R$ 400 de 30 litros. No dia, o va-
lor do copo de 400 ml será R$ 8. 

Barris e ingressos podem 
ser adquiridos pelos telefones 
(49) 3664 0588 ou 99119 2523 
com Mário Fülber, pelo núme-
ro 3664 1776 do Centro Cultu-
ral 25 de Julho, 3664 1228 ou 
98840 1077 com a Varejo Brah-
ma, 3664 4341 ou 98868 7718 
com a Buffalo Bier, e no 98801 
4070 com Sidinei Mallmann. 

OKTObERfEST in MaRaViLHa 

nOVa bRaSÍLia 

Começa a venda 
de ingressos e 
barris de chope 

grupo de idosos 
elege nova diretoria
DIANA HEINz

O Grupo de Idosos Em Bus-
ca da Alegria, da Linha Nova 
Brasília, elegeu nesta semana 
a nova diretoria do grupo que 
atuará no período de dois anos. 
Conforme a coordenadora dos 
grupos de idosos de Maravilha, 
Liamar Pedroso, o evento tam-
bém teve confraternização e co-

roação da nova rainha do gru-
po: Marlene de Oliveira. A faixa 
e a coroa foram passadas por 
Laura Schneider, que foi rai-
nha do grupo por alguns anos. 
O novo presidente é Walci Ale-
brandt, vice-presidente, Arcê-
nio Alebrandt, tesoureiro, Célio 
Botin, vice-tesoureira, Edi Bo-
tin, secretário, Irineu Roesler, 
e vice-secretária, Nelsi Secco. 

Membros da nova diretoria 2019/2021

Divulgação
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PRiMEiRa infânCia Estratégias visam aquisição de novas habilidades e a manutenção de habilidades já existentes

apae Marisol destaca importância da 
estimulação precoce

Implantado em junho 
deste ano na Apae Marisol 
de Maravilha, o Programa de 
Estimulação Precoce abran-
ge um conjunto de ativida-
des para alcançar o pleno 
desenvolvimento da crian-
ça. Pesquisas apontam que 
o cérebro humano se de-
senvolve com maior rapi-
dez nos primeiros dois a três 
anos de vida. 

O cuidado com a criança 
é tarefa essencial para a pro-
moção à saúde, prevenção 
de agravos e a identificação 
de atrasos no desenvolvi-
mento global. “Este acompa-
nhamento nos dá maior ga-
rantia de acesso, o mais cedo 
possível, à avaliação, diag-
nóstico diferencial, trata-
mento e reabilitação, inclu-
sive a estimulação precoce 
das crianças que necessitem 
de cuidados especializados”, 
destacam os profissionais 

da Apae Marisol. 
A equipe reforça que no 

primeiro ano de vida de um 
bebê ocorrem rápidas trans-
formações no desenvolvi-
mento, o sistema nervoso 

está amadurecendo, sendo 
mais vulnerável aos estímu-
los recebidos, sejam eles 
positivos ou negativos. A 
Apae, em sua rotina, perce-
be que quanto mais cedo se 

tem um diagnóstico e inicia 
o trabalho de estimulação, 
mais danos podem ser evi-
tados ou amenizados. 

A implantação do Pro-
grama de Estimulação Pre-
coce foi através do Progra-
ma Nacional de Apoio à 
Atenção da Saúde da Pessoa 
com Deficiência (Pronas/
PCD). As estratégias visam 
aquisição de novas habili-
dades e a manutenção de 
habilidades já existentes. 
Trabalham no projeto pro-
fissionais de pedagogia, fo-
noaudiologia, psicologia, 
fisioterapia e terapia ocu-
pacional. Também são en-
volvidos os professores da 
rede pública de ensino dos 
municípios para ressaltar a 
importância da observação 
no desenvolvimento e es-
timulação correta em cada 
momento do crescimento 
da criança.

Fotos: Divulgação

trabalho com crianças desenvolvido pela Apae Marisol

Estimulação objetiva aquisição de novas habilidades e a manutenção das já existentes
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TERCEiRa EDiÇÃO Evento fez parte da programação de aniversário 
de Flor do Sertão

Trilha ipê amarelo conta com 
participação de 16 equipes

Organizada pelo Depar-
tamento Municipal de Turis-
mo de Flor do Sertão, a Trilha 
Ipê Amarelo teve sua tercei-
ra edição realizada domingo 
(22), com participação de 16 
equipes. Os campeões foram 
os Desbravadores do Fim do 
Mundo, de São Miguel da 
Boa Vista.

Segundo o idealizador 
da Trilha Ipê Amarelo e dire-
tor municipal de Turismo, Jo-
vir Zanuzzo, este é um even-
to completo, que faz parte da 
programação de aniversário 
do município e oportuniza 
lazer, diversão, trabalho em 
equipe, adrenalina, aventura 
e turismo. 

Além disso, ele destaca 

Equipe de são Miguel da Boa Vista foi a campeã

Divulgação

que a natureza local é dig-
na de ser explorada turisti-
camente. “Nosso município 
tem uma natureza exube-

rante e idealizamos a trilha 
justamente para oportu-
nizar que os participantes 
conheçam as belezas natu-

rais flor-sertanenses, con-
siderando que cada edição 
conta com um trajeto dife-
rente”, explica. 

fLOR DO SERTÃO

bOM JESUS DO OESTE

iniCiaTiVa

Eva Spada é a nova 
rainha da terceira idade 

Conselho Tutelar realiza 
pedágio informativo 

Vistorias com drone são feitas em bom Jesus do Oeste

As novas soberanas da 
terceira idade de Flor do Ser-
tão foram conhecidas no sá-
bado (21). A escolha é reali-
zada de dois em dois anos, 
dentro da programação do 
mês de aniversário do muni-
cípio, por meio de sorteio.

A rainha é Eva Atelita 
Spada, representante do gru-
po de idosos Unidos Vence-
remos, da Linha Fuzil. Loni 
Schwertz, representante do 
grupo de idosos Unidos em 

Cristo, é a primeira-prince-
sa, e Teresinha Olivia Bach, 
do grupo de idosos Santa Ca-
tarina, da Linha Cabecei-
ra do Poço Rico, é a segun-
da-princesa. Já Maria Nair de 
Freitas Noronha, do grupo 
São Gotardo, da Linha Pedra 
Branca, é a miss simpatia. A 
secretária de Assistência So-
cial, Sirlane Palinski, agra-
deceu as soberanas que dei-
xaram o posto e saudou 
as novas representantes.

Novas soberanas da terceira idade

Divulgação

A Secretaria de Saú-
de de Bom Jesus do Oes-
te, por meio da Sala de Si-
tuação, promoveu vistorias 
em todo perímetro urba-
no com a utilização de um 
drone, cujo intuito é ve-
rificar locais que possam 
acumular água e que sir-
vam de criadouro para o 
mosquito Aedes aegypti.

A atividade compreen-
de uma série de ações já 
programadas pela Sala de 
Situação, com foco na pre-
venção. “Poucos locais pre-
ocupantes foram encon-
trados. Nossa comunidade 
de fato está comprometi-
da com a saúde”, enfatizam.

A coordenadora da Sala 
de Situação, Rosemeri Bas-
so, ressalta que a utiliza-
ção do equipamento de vi-
sualização aérea vem para 

Profissionais realizaram a ação nesta semana

Divulgação

Conselheiros do muni-
cípio de Bom Jesus do Oes-
te realizaram uma ação 
informativa e de conscien-
tização na terça-feira (24), 
em um dos principais aces-
sos do município. A ação 
foi em alusão ao Dia Esta-
dual de Combate ao Abuso 
e à Exploração Sexual con-
tra Crianças e Adolescentes.

Na oportunidade, os pro-
fissionais entregaram pan-
fletos aos motoristas e pe-
destres, com o objetivo de 
informar e alertar a popu-
lação sobre a importância 
da denúncia. A ação foi rea-
lizada pelo Conselho Tute-
lar, com apoio da prefeitura 

e da Secretaria de Assistên-
cia Social, através do envol-
vimento e iniciativa da pre-
sidente do Conselho, Roseli 
Simone Jandt, dos conselhei-
ros Noeli Fátima Ceccon, Ju-
cilene Gewehr, Cosmo Bo-
ffon e Oneide Willsmann e 
apoio da Polícia Militar, por 
meio do cabo Ivan Lapazini.

Segundo os conselheiros 
tutelares, a ideia é reforçar as 
campanhas existentes e pro-
mover cada vez mais ações 
informativas para coibir abu-
sos, exploração e demais te-
mas que se tornam ocorrên-
cias envolvendo o Conselho 
Tutelar e o direito das crian-
ças e dos adolescentes.

A secretaria de saúde 
de Bom Jesus do Oeste, 
por meio da sala de 
situação, promoveu na 
quarta-feira (25) ação de 
força-tarefa prevista no 
combate ao mosquito 
Aedes aegypti, com apoio 
da Defesa Civil, Corpo de 

Bombeiros de Modelo, 
Polícia Militar, Dive de 
Chapecó, alunos da rede 
estadual de ensino e 
funcionários públicos. A 
atividade também contou 
com auxílio da equipe 
de vistoria em alturas de 
Maravilha. 

somar nos trabalhos de-
sempenhados diariamen-
te, tendo em vista os bons 
resultados obtidos. “Até o 
momento o município de 
Bom Jesus do Oeste con-
tabiliza seis focos do mos-
quito. Porém, é importante 
que toda população cola-
bore fazendo sua parte nos 
cuidados com suas casas e 
imóveis comerciais”, cita.

fORÇa-TaREfa 

Ação contou com entrega de panfletos aos motoristas e pedestres

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura
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FERNANDA FÉ
A pastora e cantora gospel 
Fernanda Daibert, conhecida 

como Fernanda Fé, morreu no dia 
20 de setembro, aos 41 anos, em 

decorrência de complicações depois de passar por 
um procedimento de lipoaspiração. Ela era casada 
com o ex-jogador Marcos Venâncio de Albuquerque, 
o Ceará, que já atuou em times como Cruzeiro, 
internacional e Paris saint-Germain. Nas eleições do 
ano passado, ela concorreu ao cargo de deputada 
federal pelo PrtB, mas não conseguiu se eleger.

SAMBA DIABARÉ SAMB
O cantor senegalês samba 
Diabaré samb morreu no dia 21 de 
setembro, aos 95 anos. Conhecido 

como pai dos artistas, teve papel de 
destaque em um programa de televisão 

sobre a história e o patrimônio cultural do senegal. 
O grande mestre da música tradicional senegalesa 
foi considerado pela Unesco em 2006 como “um 
tesouro humano vivo”.

J. MICHAEL MENDEL
O produtor J. Michael Mendel 
morreu no dia 22 de setembro, 
aos 54 anos. Mendel era 

conhecido principalmente por 
trabalhar nas equipes de Os simpsons e 
rick and Morty e venceu o Emmy de melhor 

programa de animação quatro vezes. 

JACQUES CHIRAC
O ex-presidente Jacques Chirac, 
que governou a França entre 1995 e 
2007, morreu no dia 26 de setembro, 

aos 86 anos. Ele ocupou cargos 
importantes em ministérios, foi eleito deputado e 
nomeado como primeiro-ministro de Valéry Giscard 
d’Estaing. Em março de 1977 Chirac foi eleito prefeito 
de Paris, cargo que conservou até sua primeira eleição 
presidencial em 1995. Em 2002, foi reeleito. 

SALVADOR ALVES DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 25 de setembro, no hospital de 
sapiranga (rs), aos 85 anos. seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de são Miguel da Boa Vista e 
sepultado no cemitério da linha Poço rico Baixo.

JACOB AFONSO WINTER
Faleceu no dia 25 de setembro, no hospital regional 
de são Miguel do Oeste, aos 83 anos. seu corpo 
foi velado na Capela Católica da linha Bela Vista 
das Flores, em são Miguel do Oeste, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

DILEMA PAULI VENDRAME 
Faleceu no dia 26 de setembro, no hospital regional 
de Chapecó, aos 74 anos. seu corpo foi velado na 
casa mortuária municipal de Maravilha e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha.

ObItuÁRIO

SEgURanÇa Conforme o vice-prefeito, estruturas serão instaladas no 
Bairro Bela Vista e na Praça Cidade das Crianças

Município vai adquirir contêineres 
para novas bases da Polícia Militar

ALMA WENDILING 
Faleceu no dia 26 de setembro, no hospital são 
lucas de Guaraciaba, aos 94 anos. seu corpo foi 
velado na casa mortuária municipal de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério católico de Guaraciaba.

SOSAN LÚCIA OLDEMBURG 
Faleceu no dia 26 de setembro, no hospital regional 
de Chapecó, aos 73 anos. seu corpo foi velado 
na igreja Assembleia luterana da linha humaitá, 
em Cunha Porã, e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

MARIA GUILHERMINA DE OLIVEIRA
Faleceu no dia 26 de setembro, no hospital regional, 
aos 80 anos. seu corpo foi velado na igreja só o 
senhor é Deus, do Bairro são Jorge em são Miguel 
do Oeste, e sepultado no cemitério municipal são 
Miguel e Almas.

FELIPE PERIN 
Faleceu no dia 26 de setembro, no hospital regional 
de são Miguel do Oeste, aos 3 anos. seu corpo foi 
velado na capela do Bairro são Jorge e sepultado no 
cemitério municipal de são Miguel do Oeste.

A prefeitura lançou edital de 
pregão presencial para adquirir 
contêineres adaptados que vão 
ser bases Koban da Polícia Mili-
tar em Maravilha. O projeto pre-
vê a implantação de uma base 
na Praça Cidade das Crianças e 
outra no Bairro Bela Vista. 

A previsão de investimento 
máximo é de R$ 98 mil na aqui-
sição de duas unidades. O va-
lor máximo a ser pago por con-
têiner completo com sala de 
atendimento, banheiros com 
acessibilidade, copa e arquivo 
é de R$ 49.093 mil. O pregão é 
presencial e ocorre no dia 3 de 
outubro, na sala de reuniões da 
prefeitura, às 14h. Vence o lan-
ce de menor preço. 

De acordo com o vice-pre-
feito, Sandro Donati, o proje-
to para as duas novas bases da 
Polícia Militar foi ajustado en-
tre a administração municipal 
e a PM de Maravilha, que jun-
tas já implantaram a primei-
ra unidade na Praça Padre José 
Bunse. “O município reformou 
uma estrutura na praça, dan-
do condições para a Polícia Mi-
litar realizar atividades de polí-
cia comunitária no local que foi 
a primeira base Koban de Ma-

imagem ilustrativa mostra como deve ser a estrutura após a instalação nos pontos escolhidos
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ravilha”, lembra.
Segundo Donati, para o 

Bairro Bela Vista as opções de 
instalação são na área onde 
está a caixa de água, que é do 
governo do Estado, e o terre-
no do município, onde funcio-
na o campo de areia. Além dis-
so, o objetivo da administração, 
no futuro, é instalar outra uni-
dade na Praça Fioravante Trevi-
san, conhecida como Praça dos 
Motoristas. 

A prefeita, Rosimar Mal-
daner, explica que a iniciativa 
foi levada ao gabinete pelo ca-
pitão Altair Lisot e a nova par-
ceria foi firmada com o com-
promisso de instalação de duas 
novas unidades. A instalação é 
um pedido da comunidade do 
Bairro Bela Vista, inclusive, que 
trabalhou a causa nos grupos 
da Rede de Vizinhos. 

a baSE
A base Koban é um ponto de referência comunitária 
para serviços de segurança pública. “A base Koban 
que serviu de inspiração para as três unidades em 
Maravilha é o modelo de policiamento comunitário 
originário do Japão. Este modelo é o principal 
meio de execução de policiamento comunitário 
naquele país”, destaca o capitão da PM Altair lisot, 
comandante em Maravilha.
Prefeita e vice destacam que as parcerias para 
ampliar os mecanismos de segurança pública em 
Maravilha são muito bem-vindas e têm o apoio 
integral do município. “temos excelentes iniciativas 
em parceria com a Polícia Militar. As câmeras 
de monitoramento, os projetos como Proerd e 
Estudante Cidadão, o repasse dos valores das multas 
de trânsito e agora vamos ampliar as bases da PM 
para expandir a presença da nossa principal força de 
segurança em locais importantes do município”.

nOViDaDES
PSL realiza novas filiações no 
município e pensa no pleito

O Partido Social Liberal 
(PSL) também está se movi-
mentando para as eleições 
municipais de 2020 em Ma-
ravilha. Membros do partido 
realizam reuniões frequen-
tes para organização e pla-
nejamento da sigla. De acor-
do com o PSL, atualmente 
são mais de 150 filiados no 
município e o partido se-
gue crescendo, cada vez com 
mais adeptos e simpatizan-
tes. Nesta semana novas fi-

liações foram concretizadas. 
O PSL local afirma que 

está alinhado ao projeto es-
tadual do governador, Carlos 
Moisés, e da vice-governa-
dora, Daniela Reinehr, e da 
linha federal, do presiden-
te, Jair Bolsonaro. “Os pesse-
listas maravilhenses querem 
ser uma alternativa buscan-
do pessoas de caráter, éti-
ca, íntegras e que o princípio 
da vida pública seja servir 
à pátria”, afirma o partido.

Filiações foram concretizadas nesta semana pensando nas eleições do próximo ano

reuniões com a vice-governadora de santa Catarina foram realizadas pelo Psl local

Divulgação
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cOtIDIANO

por alySON heNriqUe BeCker
TRÂNSITO E VOCÊ
soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

faLTa DE LUMinOSiDaDE

Quem nunca encontrou um veículo à noite com os faróis de 
posição traseiros todos apagados, sendo por vezes surpreendidos 
com o veículo à frente a poucos metros de distância. Ou também, 
verificar que está vindo somente um facho de luz contrário, aparen-
tando ser uma moto, quando na verdade é um automóvel.

Essa falta de manutenção no veículo acaba gerando uma inse-
gurança no trânsito, aumentando as possibilidades de um acidente.

E para piorar, além da falta de luminosidade na traseira do ve-
ículo, às vezes possuem veículos com os faróis dianteiros desgasta-
dos e emitindo pouco facho de luz.

Essa falta de luminosidade, tanto nos faróis traseiros, como nos 
dianteiros, faz com que os demais veículos não percebam a sua pre-
sença, ou percebam de maneira errônea, como no caso de um dos 
faróis queimado.

Assim, caso for flagrado o veículo numa das situações acima 
mencionadas, o proprietário irá incorrer em infração de trânsito de 
natureza média, cuja penalidade é de multa no valor de R$ 130,16.

Tenham todos uma boa semana.

EDERsoN ABI

O Instituto Geral de Pe-
rícias de São Miguel do Oes-
te realizou, na tarde de ter-
ça-feira (24), análise do 
local onde ocorreu o aci-
dente que matou um meni-
no de 11 anos no início des-
te mês em Maravilha. Davi 
Ristow estava de bicicle-
ta e foi atingido por um ca-
minhão-caçamba carregado 
por terra próximo de uma 
rotatória na Avenida Anita 
Garibaldi, por volta de 17h 
do dia 10 deste mês. 

A perícia do IGP foi rea-
lizada por volta das 14h de 
terça e contou com o traba-
lho da Polícia Civil de Ma-
ravilha. Um perito de São 
Miguel do Oeste esteve no 

inVESTigaÇÃO Perícia colhe informações sobre dinâmica do atropelamento 

igP faz análise do local onde 
ocorreu acidente que matou criança 

local para coletar as infor-
mações. Os profissionais 
mediram desde o local onde 
o menino foi atingido até 
onde o caminhão parou e 
levantaram outros detalhes. 

Agora, as informações 
serão anexadas ao laudo 
do Instituto Geral de Perí-
cias. Esse documento será 
encaminhado para o dele-

gado Joel Specht, responsá-
vel pela Comarca de Maravi-
lha, que investiga o caso. A 
partir das informações peri-
ciais o delegado deve finali-
zar o inquérito sobre a mor-
te. A tendência é de que o 
motorista do caminhão, que 
foi preso após o acidente, 
seja indiciado por homicí-
dio culposo, quando não há 
a intenção de matar.

Fotos: Ederson Abi/WH Comunicações

Perito do iGP e policiais civis estiveram no local do acidente para levantamento

informações do laudo do iGP serão encaminhadas para investigação da Polícia Civil

bR-163

SUSTO

PRf prende motorista e recolhe 
70 quilos de maconha

Trabalhador fica ferido em acidente 
com veículo da prefeitura

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), posto de Gua-
raciaba, apreendeu na ma-
nhã de ontem (27) cerca 
de 73,7 quilos de maco-
nha em um Celta com pla-
cas do Rio Grande do Sul. 
De acordo com informa-
ções colhidas no local pela 
reportagem do Grupo WH 

Comunicações, o condu-
tor disse aos policias que 
saiu de São Miguel do Igua-
çu-PR e tinha como desti-
no Santa Maria-RS, onde 
iria em busca de empre-
go. No veículo também 
estava a esposa do mo-
torista, com duas crian-
ças, de seis e de um ano.

O Setor de Investigação Cri-
minal da Delegacia de Polícia 
Civil de Maravilha, após levan-
tamento de informações, cum-
priu mandado de prisão na 
tarde de quarta-feira (25) con-
tra um homem de 50 anos.

De acordo com a polí-
cia, a prisão ocorreu por se tra-
tar de descumprimento de me-
dida cautelar, devido a uma 
sentença definitiva, a qual de-
terminou a regressão de regi-

Divulgação/PRF

PRiSÃO

SC-496

Polícia Civil prende homem 
condenado pela Justiça

Motociclista morre e caminhão 
pega fogo em acidente

homem foi preso e levado para a 
cadeia do município de Maravilha

Polícia Civil

me. Após os procedimentos 
na Delegacia de Polícia, o ho-
mem foi encaminhado à Uni-
dade Prisional Avançada.

Um funcionário público da pre-
feitura de Cunha Porã sofreu feri-
mentos leves após acidente de tra-
balho na tarde de quarta-feira (25), 
na Linha Central. Ele aguardava, no 
caminhão-caçamba, mais carga de 
cascalho para continuar o trabalho 
na estrada do interior do município 
quando houve um desmoronamento. 

Parte da carga atingiu a cabine 
do veículo. Quando ele percebeu que 
seria atingido, conseguiu escapar. 
Conforme a assessoria de comuni-
cação da prefeitura, o homem sofreu 
apenas ferimentos leves e está bem. homem conseguiu sair a tempo do veículo e não foi atingido

Divulgação

Um grave acidente deixou 
pelo menos uma pessoa mor-
ta na SC-496, na manhã de on-
tem (27), próximo à área in-
dustrial, em Santa Helena. O 
acidente envolveu uma moto-
cicleta e um caminhão que aca-
bou incendiando após a colisão. 

O caminhão estava carre-
gado com bebidas. A colisão foi 

frontal e ocorreu em uma cur-
va. Com o impacto, o motociclis-
ta foi arremessado às margens 
da rodovia e a motocicleta foi ar-
rastada por cerca de 100 metros, 
causando um incêndio na parte 
frontal do caminhão. O condu-
tor da motocicleta, Siderlei Guer-
ra, de 44 anos, não resistiu aos 
ferimentos e morreu no local. 

Veículo incendiou após colisão com motocicleta

Marcos Lewe/WH Comunicações
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O município de Maravi-
lha realizou no sábado (21) 
o Festival do Atleta Paralím-
pico, promovido pelo Co-
mitê Paralímpico Brasilei-
ro (CPB), em parceria com 
a prefeitura de Maravilha, 
por meio da Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer e acadêmicos de Educa-
ção Física da Unopar polo 
de Maravilha. As atividades 
ocorreram no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto Be-

grow e reuniu alunos e pais.
O festival tem como ob-

jetivo promover três mo-
dalidades paralímpicas em 
cada núcleo, distribuídos 
em todo o território nacio-
nal, de forma lúdica, para 
um grupo de até 50 crianças 
com deficiência. Outro ob-
jetivo do festival é a impor-
tância de sociabilizar ativi-
dades paralímpicas com a 
participação de atletas sem 
deficiência.

Todas as crianças envol-
vidas no projeto receberam 
uma camiseta e lanche, dis-
tribuídos de forma gratui-
ta. As modalidades dispu-
tadas foram atletismo, tênis 
de mesa e voleibol sentado.

OPORTUniDaDE Atividade reuniu pais e alunos no Parque de Exposições Carlos Alberto Begrow

Maravilha realiza festival do atleta Paralímpico

houve grande número 
de participantes na 

oportunidade

Cleiton Ferrasso/O Líder

No sábado (21) a Associa-
ção Maravilhense de Espor-
te e Cultura (Amec) participou 
do Festival de Futsal, na cida-
de de São Miguel do Oeste. A 
Amec esteve representada pe-
las equipes sub-6, sub-7, sub-8, 
sub-9, sub-10, sub-11, sub-12, 
sub-13 e sub-14. Cerca de 100 
alunos estiveram acompanha-

dos dos pais e professores da es-
colinha maravilhense. De acor-
do com os professores Douglas 
Filipin, Jefferson Breda e Rafa-
el da Silva, os jogos foram re-
alizados no ginásio do Guara-
ni e o objetivo do evento foi a 
integração das equipes do Bu-
gre do Oeste com os alunos da 
Amec. A organização do evento 

ficou por conta do professor An-
dré Ricardo Zancanaro (Zanca).

“A diretoria da Amec agra-
dece a empresa Rodrigues 
Tur por levar toda essa tur-
ma em segurança até São Mi-
guel do Oeste, aos patrocina-
dores que apoiam a associação, 
e aos pais que se deslocaram 
até o local do jogo”, ressaltam.

fEiJOaDa
A Amec vai promover uma 

feijoada beneficente para con-
centrar recursos para a manuten-
ção das atividades. A data ainda 
será divulgada e as fichas cus-
tam R$ 20 e vão estar disponíveis 
a partir do dia 15 de outubro com 
membros da diretoria da Amec. 
O local ainda será divulgado. 

inCEnTiVO

EM CaSa

amec realiza intercâmbio em São Miguel do Oeste 

CRM é eliminado do Estadual de amadores 

Mais de 100 alunos estiveram em são Miguel do Oeste 

Divulgação

Partida valendo vaga 
para a semifinal do Campe-
onato Estadual de Futebol 
não Profissional, mas com 
um clima de decisão. Assim 
ocorreu o jogo entre CRM x 
Metropolitano de Nova Ve-
neza, no Estádio Dr. José 
Leal Filho, na tarde de sá-
bado (21). Na primeira par-
tida, o jogo terminou em-
patado em um gol em Nova 
Veneza e qualquer empate 
iria para os pênaltis. Na par-
tida da volta, em Maravilha, 
quem venceu foi o Metropo-
litano, marcando 3 x 1 sobre 
o CRM. Assim, Metropolita-

no segue para a próxima fase 
do campeonato e o time ma-
ravilhense está eliminado.

Agora para o CRM res-
ta a disputa do Campeo-

nato Regional da Liga Cha-
pecoense de Futebol. Na 
primeira partida os maravi-
lhenses ganharam em casa 
do Ginástica de Riqueza, 

pelo placar de 1 x 0 . Ama-
nhã (29) é a vez do CRM jo-
gar fora de casa, em San-
ta Terezinha do Progresso, 
às 15h, contra o Miraguai.

Equipe de Maravilha não conseguiu segurar o forte time do Metropolitano 

Cleiton Ferrasso/O Líder

OUTUbRO

QUaRTaS DE finaL 

fla Maravilha 
promove encontro

futsal maravilhense 
fora da Copa Oestina

A torcida do Flamengo de Maravilha e região terá a oportuni-
dade de conhecer de perto o ídolo Zinho. Ele vai estar em Maravi-
lha no segundo Jantar Fla Maravilha, no dia 5 de outubro, no salão 
paroquial católico. Os ingressos estão à disposição com integran-
tes do consulado no valor de R$ 35. No dia também vai ter sor-
teio de uma camisa autografada pelo atual elenco do Flamengo. 

A noite de sábado (21), em 
São Miguel da Boa Vista, foi de 
decisão do Campeonato Muni-
cipal de Futsal de 2019. Foram 
definidos os primeiros das cate-
gorias veteranos e livre do nai-
pe masculino e do naipe femi-
nino livre. Todas as partidas 
definiram o título nos pênaltis. 

No feminino livre estiveram 
em quadra Sicoob Credial x Me-

ninas da Vila, quando empataram 
sem gols, e nos pênaltis melhor 
para a equipe do Sicoob Credial 
por 2 x 0. No veterano masculino 
jogo entre Bom e Velho FC x Mar-
moraria Pape, placar 3 x 3 e nos 
pênaltis 4 x 3 para a Marmoraria 
Pape. No livre masculino se en-
frentaram Vista Alegre e Arsenal. 
Em quadra, empate em um gol e 
nos pênaltis 3 x 2 para o Arsenal. 

SÃO MigUEL Da bOa ViSTa
Definidos os melhores 
do futsal 2019

Na noite de segunda-fei-
ra (23) a equipe adulta da Se-
cretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer/Acema de Maravi-
lha jogou pela Copa Oestina 
de Futsal –Taça Dalla Cer-

vejaria. A partida válida pe-
las quartas de final da compe-
tição foi realizada no Ginásio 
Gelso Tadeu Mello Lara, con-
tra o Guatambu Society. Placar 
foi de 5 x 2 para os visitantes. 

Carine Arenhardt/O Líder

resta agora a disputa da Copa D’lamb na segunda-feira (30), em Guarujá do sul 
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 ONEIdE BEHLING

A equipe de futebol ame-
ricano São Miguel Indians re-
alizou treinamento em Ma-
ravilha na tarde de domingo 
(22), no campo do Parque de 
Exposições Carlos Alberto Be-
grow. Geralmente o grupo 
treina em São Miguel do Oes-
te, sede do time, mas como 
tem adeptos do esporte de Ma-
ravilha e outras cidades, o time 
fez algo diferente neste do-
mingo. Além de oferecer mais 
mobilidades aos jogadores, as 
pessoas também puderam co-
nhecer o futebol americano. 

Atualmente o time conta 
com mais de 40 membros, en-
tre atletas e comissão técni-
ca. Ele foi formado em mea-

nOViDaDE Encontro foi realizado no domingo (22), no 
Estádio Osvaldo Werner 

Equipe de futebol americano 
treina em Maravilha

Mesmo jovem, equipe já é detentora de títulos importantes

Cleiton Ferrasso/O Líder

dos de 2007, mas foi em 2016 
que seus trabalhos foram ala-
vancados com a realização 
de seletivas, participações e 
competições. De lá para cá, o 
Indians foi campeão em 2017 
e 2018 da Copa Fronteira. 

Disputa realizada entre São 
Miguel Indians e alguns times 
do Paraná.

Neste ano a equipe parti-
cipou do Campeonato Estadu-
al Paranaense, conseguindo 
conquistar o vice-campeona-

to do Pinhão Bol. No segun-
do semestre, o time participa-
rá da primeira edição da Copa 
Oeste, competição formada 
pelo Indians, de São Miguel, 
Badger’s, de Chapecó, e Coro-
ados, de Erechim.

De 12 a 19 deste mês a 
equipe da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer/
Acema de Maravilha partici-
pou das Olimpíadas Estudan-
tis de Santa Catarina (Olesc), 
em Videira. Estiveram à fren-
te da equipe o técnico Jorge 
de Oliveira Godois e o estagi-
ário de Educação Física Pablo 
Henrique Kercher. Na opor-
tunidade, a modalidade con-
tou com três formas de dis-
puta: o blitz, que se refere ao 
xadrez com um tempo de re-
flexão de três minutos mais 
dois segundos por lance e dis-
putado individualmente; o xa-
drez rápido, disputado com 
10 minutos mais cinco segun-
dos por lance e também in-
dividual; e o xadrez pensado, 
com tempo de uma hora mais 
10 segundos por lance dispu-

ViDEiRa

Vai TER CLáSSiCO 

Xadrez participa na fase Estadual da Olesc

Definidos os confrontos das semifinais do Estadual amador

Maravilha ficou em 20º na classificação geral em equipes

tado por equipes. Além dis-
so, premiam-se os melhores 
jogadores de cada tabuleiro.

No xadrez blitz, Ga-
briel Vargas ficou com o 5º 
lugar; 8º lugar, Lucas Ros-
sa; 9º lugar com Tácio de Je-
sus e os estreantes na moda-
lidade Teylor Braganholi  e 
Pedro Wappler 17º e 18º lu-
gares, respectivamente. 

No xadrez rápido, 5º lu-
gar com Gabriel Vargas, Pe-
dro Wappler ficou em 21º, 
Lucas Rossa em 20º lugar, 
Teylor Braganholi 16º e Tá-
cio de Jesus em 9º lugar.

A equipe de Maravilha fi-
cou na 20ª colocação no tor-
neio por equipes masculi-
no, vencendo as equipes de 
Chapecó e Ibirama, empa-

tando com Garopaba, e per-
deu para Timbó, Rio do 
Sul, Joaçaba e Fraiburgo.

“Jogamos com o objeti-
vo de medalhar, mas infeliz-
mente batemos na trave; o 
atleta Gabriel Henrique de 
Vargas ficou em 4º na dispu-
ta de melhor tabuleiro. Ape-
sar de não alcançarmos nosso 
objetivo maior, a equipe de-
monstrou seriedade e vonta-
de, absorvemos a experiên-
cia, aprendemos com os erros 
e seguimos fortes para a pró-
xima competição”, diz o téc-
nico Jorge Godois (Vacaria).

A equipe de xadrez de Ma-
ravilha tem pela frente mais 
competições, entre elas o Cir-
cuito Regional Oeste de Xa-
drez, o Encontro Internacional 
Karl Kulmey e também os Jo-
gos Abertos de Santa Catarina.

Divulgação

Na tarde de segunda-fei-
ra (23), na sede da Federação 
Catarinense de Futebol (FCF), 
foi realizado sorteio para defi-
nir os enfrentamentos das se-
mifinais do Campeonato de 
Futebol não Profissional. Pela 

primeira vez os times de Nova 
Veneza se enfrentarão em um 
Estadual de Amadores. Cara-
vaggio e Metropolitano vão 
fazer uma das semifinais.

O primeiro jogo será no 
Darci Marini, no dia 12 de ou-

tubro, enquanto o duelo da 
volta envolverá as duas equi-
pes no Estádio da Montanha, 
no dia 26 do mesmo mês. Para 
chegar às semifinais, o Azu-
lão bateu o Grêmio Cacho-
eira, enquanto o Metrô eli-

minou o CRM (Maravilha).
A outra semifinal envol-

verá o Náutico, de Floria-
nópolis, e Cometa, de Itapi-
ranga. O primeiro jogo será 
na Capital e o confronto da 
volta no Oeste do Estado.

fUTURO DO CRM 
O CRM já conseguiu recuperar parte da autoestima do tor-

cedor maravilhense. Só não conseguiu tudo porque a chance de 
chegar à semifinal escapou. Direção sabe que tá faltando isso 
no trabalho, conquistar o título do Estadual de Amadores. No 
próximo ano, com alguns ajustes e conseguindo disputar nova-
mente todos os campeonatos regionais, vai colocar o Clube Re-
creativo Maravilha mais perto dos títulos. É hora de observar a 
base que já tem condições de ceder bons jogadores e até o fato 
do clube conseguir um pouco de ajuda financeira vai ajudar na 
busca por reforços. A continuidade do grupo, comissão técni-
ca não é uma fórmula mágica, mas é a melhor opção para con-
quistar novos triunfos. Manter um trabalho agora é fundamen-
tal para o futuro do CRM. Temos que olhar para frente.

fiM DO SOnHO 
Clube Recreativo Maravilha começou afoito, nervoso com a bola 

queimando nos pés dos jogadores. Aos poucos equilibrou o jogo. 
Buscou o empate numa bola parada. Time voltou até bem no se-
gundo tempo. As mudanças foram equivocadas, quando dois jo-
gadores de armação foram sacados ao mesmo tempo. CRM levou 
o segundo gol, com uma falha do goleiro Fabião, dava para defen-
der aquela bola! Na sequência dois jogadores expulsos, desman-
telou muito a montagem da equipe. Se jogou para cima e acabou 
tomando o terceiro gol.

aTUaÇÃO MEMORáVEL 
Numa tarde histórica, Wagner (ex-Chapecoense) mostrou inteli-

gência tática acima do normal e ajudou a classificar o Metropolitano. 
Wagner marcou o primeiro gol pensando toda a jogada, começou 
fugindo da marcação do CRM, buscou a bola no sistema defensivo, 
era ele quem dava qualidade na saída de jogo do time visitante. Fez 
o time de Nova Veneza jogar com passes certeiros. O bom jogador é 
aquele que toma as decisões que irão criar as melhores condições 
para o time. Wagner foi o grande regente dessa equipe, buscando a 
bola a todo o momento. Como é bom presenciar um atleta inspirado 
e focado no jogo. Um armador de jogadas, visão de jogo, passe cor-
reto e com lampejos de genialidade. Wagner poderia ser a salvação 
da lavoura para o CRM em 2020. Seria a cereja do bolo. Por que não?

PRESiDEnTE 
Perder para um adversário que tem no elenco Wagner (ex-Chape-

coense), Paulo Sérgio (ex-Grêmio), Ricardo Lobo (ex-Novo Hambur-
go) é perfeitamente aceitável. Mesmo assim, através de mensagem de 
áudio enviado para a coluna, Lorivan Weber lamentou ter deixado es-
capar a classificação em casa. Adotou um tom sereno diante da elimi-
nação, elogiando o adversário: “Jogamos duas vezes contra eles e não 
conseguimos ganhar. Um empate e uma derrota. Faz parte”. Presiden-
te agradeceu a presença em massa do torcedor, elogiou os patrocina-
dores que adquiriram ingressos para os funcionários acompanharem 
o jogo de forma gratuita. Valorizou o trabalho da imprensa que acom-
panha o CRM. Enalteceu as conquistas durante o ano. Orgulhoso com 
o bicampeonato da fase Oeste. Lorivan aprovou o trabalho da comis-
são técnica e a dedicação de todos os atletas. “Tenho convicção de que 
o grupo é competente e o trabalho é sério”, encerrou o dirigente.
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ESPORtE

A equipe masculina de vô-
lei AMV/Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer partici-
pou das Olimpíadas Estudantis 
de Santa Catarina (Olesc), en-
tre os dias 16 e 21 deste mês. 
O time da Cidade das Crianças 
foi comandado pelos professo-
res e técnicos Thomas Zardo  e 
Edinar Zardo. 

A campanha foi de derrota 
contra Blumenau, por 3 sets a 0, 
derrota para Jaraguá do Sul por 
3 sets a 0 e vitória sobre Lages 

por 3 sets a 1. “Jogamos muito 
bem os três jogos, mas infeliz-
mente alguns detalhes no fim 
dos sets fizeram nossa equipe 
perder dois jogos. Já no nosso 
último jogo tivemos uma parti-
da muito equilibrada, mas que 
conseguimos acertar a equi-
pe e sair com a vitória”, comen-
ta Thomas. 

Edinar comemora a clas-
sificação para a fase estadual. 
“Um time montado com ape-
nas um atleta de fora e 13 me-

ninos da casa, formados em 
Maravilha, na nossa base. Eles 
conseguiram desenvolver boas 
partidas e serem reconhecidos 
em nível estadual e elogiados 
por várias equipes”, ressalta, ao 
agradecer a administração mu-
nicipal, em especial a Secretaria 
Municipal de Esportes, Juven-
tude e Lazer e aos patrocinado-
res pelo apoio e incentivo. 

OLiMPÍaDaS Time da AMV/Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer foi acompanhado pelos treinadores 
Thomas Zardo e Edinar Zardo 

Vôlei de Maravilha presente na fase Estadual da Olesc

Equipe é formada por 
praticamente apenas jogadores 

da casa e que vêm da base

Divulgação

aDULTO

PRiMEiROS PaSSOS 

Equipes maravilhenses entram em quadra pela 
Liga Oeste de Vôlei 

Meninas da ginástica rítmica participam 
de competição 

No último fim de semana as 
equipes de vôlei adulto de Ma-
ravilha estiveram em quadra 
pela Liga Oeste de Voleibol. No 
sábado (21) a equipe masculi-
na da AMV/SEJL, comandada 
pelo técnico Thomas Zardo, foi 
a Chapecó participar da 3ª fase 
da competição. A AMV/SEJL en-
frentou Pinhalzinho e perdeu 
pelo placar de 2 sets a 0, contra 

Concórdia derrota por 2 sets a 1. 
“Jogamos contra equipes mui-
to boas e fizemos boas parti-
das, mas não soubemos fechar 
alguns sets e saímos com duas 
derrotas, garantindo a 9ª colo-
cação geral. Infelizmente não 
conseguimos classificação para 
a fase final”, comenta Zardo.

No domingo (22) foi a vez 
da equipe feminina do Proje-

to Vida Vôlei/Unopar/Macro-
lar/SEJL/João XXIII/Avioeste, 
comandada pelo técnico Edi-
nar Zardo, entrar em quadra. 
Elas foram até Saudades para 
disputar a 3ª fase da Liga Oeste. 
As maravilhenses enfrentaram 
e perderam para Guaraciaba 
por 2 sets a 0, e derrota também 
contra Saudades por 2 sets a 0. 
A vitória veio contra Tendên-

cia Charlita, de Chapecó, por 2 
sets a 0. “Nossas meninas tam-
bém não conseguiram classifi-
cação para a fase final da liga, 
mas queremos agradecer nos-
sos atletas pela dedicação e es-
forço”, finalizam os técnicos. 

 Agora as próximas com-
petições são o Torneio Carlos 
Kulmay, em Porto Rico, na Ar-
gentina, e a Taça Fronteira.

rapazes jogaram três partidas e perderam as três Meninas conquistaram uma vitória em três partidas 

Fotos: Divulgação

Sábado (21) a equipe 
de ginástica rítmica de Ma-
ravilha participou da Copa 
Primeiros Passos em Cha-
pecó. Segundo as professo-
ras da modalidade, foi um 
dia especial, quando 33 gi-
nastas participaram, e a 
maioria conseguiu classi-
ficação para a fase estadu-
al, que será em novembro. Foco agora é a preparação para a fase estadual 

Divulgação

Uma equipe invencível 
até o momento. Assim pode-
mos definir o time sub-17 de 
futsal da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer/Ace-
ma de Maravilha, comandada 
pelo técnico Gian Mauro Sil-
va, na Taça Móveis Léo. Na noi-
te de terça-feira (24) a vítima 
foi a equipe de Nova Erechim.

Na semifinal em São Car-
los os meninos de Maravi-
lha não tomaram conheci-

mento dos adversários e foram 
logo fazendo 6 x 3. Com gols 
de Léo (3), Felipe (1), Erick (1) 
e João (1), Maravilha se classi-
ficou para a final da competi-
ção. A decisão será em São Car-
los no dia 12 de outubro, com 
horário ainda a ser divulga-
do. O título será disputado con-
tra o time do Joni Gool, de São 
Miguel do Oeste. Na compe-
tição Maravilha jogou sete ve-
zes e venceu todos os jogos.

inViCTO

COMEMORaÇÃO 

agora vale título na 
Taça Móveis Léo 

Título estadual será 
lembrado com festa 

Campanha é de 100% na competição, que vai ter a final em são Carlos

Divulgação

Ao comemorar 25 anos da 
conquista do Campeonato Es-
tadual de Amadores, o Clube 
Recreativo Maravilha (CRM) 
está sendo organizado even-
to especial. No dia 12 de outu-
bro terá jogo amistoso e jantar 
e no dia 13 amistoso e almoço. 

Toda a programação será 
no Estádio Doutor José Leal Fi-
lho. Os amistosos serão con-
ta um combinado gaúcho da 

cidade de Santa Rosa. O time 
que será o adversário do CRM 
é hoje liderado pelo ex-atle-
ta do CRM Leonir Lodi.

A equipe maravilhense será 
em conjunto com a RPM Pneus 
e contará com vários ex-atle-
tas, incluindo Doalcei Piga-
to, Gringo, Eloi, Traguinho, Li-
minha, Tabaco, Elton, Airton e 
Clairton Honeff, Mozarth Ho-
ffmann e Martinelli & CIA.
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