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Hospital São José faz 
a primeira captação de 
múltiplos órgãos

Campanha vai sortear 
carro e viagens

Tradicionalistas comemoram 
a Semana Farroupilha

Desfile cívico 
encerra Semana 
da Pátria

Comissão Hospitalar de Transplante comandou o 
procedimento na madrugada de domingo

A CDL e Associação Empresarial lançou nesta semana 
a campanha “Maravilha é estar de carro novo”

Conheça a história e programação organizada pelo 
CTG Juca Ruivo que teve início na sexta-feira (13)
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CUltUra gaÚCha

PatriOtiSmO 
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Motorista envolvido no acidente foi preso após teste do bafômetro indicar ingestão de álcool, de forma mínima
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empresários protestam contra nova 
paralisação das obras na Br-282

Ederson Abi /O Líder
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Dnit nega suspensão 
dos trabalhos e 
afirma que aguarda 
a liberação de R$ 6 
milhões ainda em 2019 

ParOU?
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PrOJetO 

Sicoob Credial entrega premiação 
para alunos da apae

Com o objetivo de promo-
ver o envolvimento dos alunos, 
professores, pais e comunida-
de em defesa da sustentabilida-
de do planeta, a Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais 
(Apae) de Cunha Porã realiza 
um projeto sobre sustentabilida-
de e meio ambiente. 

Os alunos da turma de Ini-
ciação para o Trabalho, da pro-
fessora Roseli Ester Franz, e das 
turmas de Serviço de Atendi-
mento Específico, das profes-
soras Laídes Dickel e Catiane 
Walker, participaram da ação 
criando desenhos para o slogan. 

Na segunda-feira (9) o Si-
coob Credial fez a entrega da pre-
miação aos alunos que fizeram 

desenhos, como forma de reco-
nhecimento pela dedicação e es-
forço na atividade. “Escolhemos 
esta época para a realização da 
campanha, em conjunto com o 
município de Cunha Porã com a 
campanha de reciclagem do lixo, 
para que os alunos se engajas-
sem e soubessem da relevância 
do assunto”, diz Roseli. 

A professora destaca ainda a 

parceria do Sicoob Credial nestas 
atividades. “Somos muito felizes 
em ter o Sicoob como parceiro de 
nossos projetos, só temos a agra-
decer pelo apoio e proatividade 
sempre que precisamos”, afirma.

O gerente do Ponto de Aten-
dimento, Luiz Carlos Hubner, re-
lata que a cooperativa sempre foi 
parceira das entidades. “Realiza-
mos nossas ações sustentadas 

no cooperativismo, auxiliando 
e colaborando nos municípios 
em que estamos presentes, em 
especial às Apaes, tendo por ob-
jetivo a valorização do ser hu-
mano”, conta.

Para o presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, ações 
como esta refletem os princípios 
da cooperativa. “É gratificante 
fazer parte de atividades como 
esta que estimulam a criativida-
de destes alunos, valorizando-os 
e agradecendo por suas dedica-
ções nos trabalhos desenvolvi-
dos, que, neste caso, fazem-nos 
refletir sobre a importância da 
preservação do meio ambiente 
na época em que estamos viven-
do”, finaliza. 

Premiação foi entregue na segunda-feira (9) 

Divulgação

Para (OU COntra) nóS

Ouvi a história de alguém que estava em um retiro de meditação. 
E que ficou muito incomodada com um pequeno e frequente barulho 
que o colega parecia estar fazendo com a boca. Aquilo estava arrui-
nando qualquer tentativa de concentração. “Que pessoa mais desele-
gante! Será que não percebe o quanto está atrapalhando?” 

Durante o intervalo ela criou coragem de ir falar com ele, e per-
cebeu que o barulho vinha de um equipamento de aquecimento da 
sala. E então ela esqueceu do ruído pelo resto do retiro.

As coisas nos perturbam mais quando acreditamos que elas 
acontecem para (ou contra) nós.

*
O desafio da comunicação, hoje, não deveria ser falar com mais 

e mais pessoas. Deveria ser algo assim: conquistar a confiança de al-
guém que QUEIRA ouvir. Alguém que vai sentir a sua falta se você 
calar.

Eu estava há pouco num local com muito barulho. Não era mú-
sica: era todo mundo conversando ao mesmo tempo. E eu comentei 
com alguém: só dá para entender a pessoa se você estiver olhan-
do para ela enquanto ela fala.

É uma boa metáfora para a situação. Porque essa é a 
comunicação que faz sentido. Não é necessário (e é ineficiente) 
berrar ou impul$ionar para chamar a atenção. O primeiro passo: a 
outra pessoa precisa estar olhando para você.

*
Um plano ruim é muito melhor do que plano nenhum. Até por-

que quase todos os planos começam ruins. É da natureza do plano.
Arrisco dizer que um plano ruim é melhor do que um plano 

“bom”. Pois consideramos um plano bom aquele que levou tempo 
e que ficou detalhado e extenso.

Em geral não vale a pena ficar muito tempo planejando. É me-
lhor planejar um pouquinho e colocar para funcionar. A realidade 
vai lapidar as próximas versões do plano.

O que precisamos é de um objetivo e algumas ações para con-
frontar expectativas e hipóteses.

*
Em algum momento do meu curso on-line “O trabalho impor-

ta” eu falo que não é obrigação da empresa motivar o funcionário. 
Essa não é a minha opinião: é que realmente não existe uma lei exi-
gindo isso do empregador.

Eu também acho que a empresa deveria motivar. Mas, por ser 
optativo, pode ser que ela não o faça. E então, o que o colaborador 
desmotivado vai fazer a respeito?

Ando pensando muito sobre o impacto que assumir responsa-
bilidades provoca na vida. E nesse caso, terceirizar a própria motiva-
ção é, no mínimo, arriscado.

https://lucasmiguel.com/2019/08/19/para-ou-contra-nos/
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LIÇÕES DE VIDA
Antes de você falar, ouça. Antes de agir, pense. Antes de 
criticar, conheça. E antes de desistir, tente (Flavio Martins)

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

DISPENSA DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL

O presidente, Jair Bolsonaro, publicou na se-
gunda-feira (9) medida provisória que revoga a 
obrigação de publicação de atos oficiais de licita-
ções públicas em jornais. A iniciativa permite que, 
a partir de agora, a divulgação ocorra somente na 
imprensa oficial e em site do órgão público res-
ponsável. O argumento do Palácio do Planalto é 
que a publicação em veículos impressos é obsole-
ta e “representa gasto adicional e injustificado para 
os cofres públicos, que hoje passam por desequilí-
brio fiscal”. A medida provisória atinge os âmbitos 
federal, estadual e municipal. Uma senhora que-
bra de receita nos cofres da grande mídia impressa.

25 ANOS DE FUNDAÇÃO

Fomos convidados para a solenida-
de em comemoração aos 25 anos de fun-
dação do Rotary Club Maravilha Centro. 
Será realizada hoje (14), com início às 20h, 
nas dependências do Restaurante Zatt. 
Agradecemos o honroso convite, na pes-
soa da prezada Simone Dariva Raber, pre-
sidente ano rotário 2019-2020, extensi-
vo a todos os companheiros rotarianos. A 
comunidade reconhece os relevantes ser-
viços prestados por essa grande entida-
de. Parabéns pelos 25 anos de realizações!

iniCiativa na hOra Certa
A prefeitura de Maravilha, em parceria com o Corpo de Bombeiros, 

o Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), a Polícia Militar e a Po-
lícia Civil, promove no próximo sábado (21) a Caminhada para Cons-
cientização do Trânsito. O evento será realizado a partir das 9h no Espaço 
Criança Sorriso, em direção à Avenida Araucária. O cronograma vai en-
cerrar na Praça Padre José Bunse. Mais de 30 instituições foram convida-
das para participar. A Caminhada é uma iniciativa tradicional em razão da 
Campanha da Semana Nacional de Trânsito, que ocorre dos dias 18 a 25 
de setembro. Nosso objetivo em Maravilha é diminuir o número de aci-
dentes, pois diariamente são registrados acidentes devido à falta de cons-
cientização, tanto de motoristas, como motociclistas, ciclistas  e pedestres.

tragÉDia na CiDaDe

Aconteceu na terça-feira (10) um trágico aci-
dente, vitimando uma criança de apenas 11 anos. 
Davi Ristow, filho do pastor da Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil (IECLB), Leandro Ristow, e da pro-
fessora Karin Ristow, conhecidos da comunidade mara-
vilhense. Transmitimos aos pais e familiares, bem como 
ao seu vasto círculo de amizade, profundas condolências 
pelo triste acontecimento que comoveu toda nossa cidade.

CDL e Associação Empresarial de Maravilha

Na noite de terça-feira (10), no auditório da Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) e Associação Empresarial, foi realizado o lançamento da Cam-
panha de Prêmios Maravilha é Estar de Carro Novo 2019. Teve a presen-
ça de grande número de empresários ligados à CDL/AE e que aderiram à 
campanha. Na noite, cada empresa pôde retirar a urna para os clientes de-
positarem as cartelas. O prêmio principal é um carro zero quilômetro. De-
pois do lançamento teve o curso de Vitrinismo e Visual Merchandising com 
Susane Zanin.  Estamos com nossas empresas engajados na campanha.

“Houve roubo e não foi pouco”, diz 
ministro da Educação sobre verbas 
da pasta em gestões do PT

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, te-
ceu duras críticas a seus antecessores na pasta, em go-
vernos comandados pelo Partido dos Trabalhado-
res (PT). “Tem muita gente que ficou rica, tem muita 
gente que se locupletou, muita gente que fez coisa er-
rada, e o resultado está aí. E a educação recebe mui-
to dinheiro. São 7% do PIB, não é pouca coisa, não. 
São verbas bilionárias”, afirmou. Abraham citou o tra-
balho do ministro da Justiça e ex-juiz federal Sergio 
Moro para reforçar a tese de que milhões foram des-
viados na área da educação e não somente na Pe-
trobras. “Moro acabou de enjaular umas três deze-
nas de bandidos, acabou de mandar para a cadeia, 
para o xilindró. Houve roubo, sim. E não foi pouco. 
Só nessa tarrafada que ele pegou, essa tigrada rou-
bou R$ 500 milhões, numa tarrafada que ele jogou 
no rio. Óbvio que teve muito roubo. Você acha que o 
pessoal só roubou na Petrobras? Quem faz coisa er-
rada, foi no começo, no meio e no fim”, concluiu.

NOVO EMPREENDIMENTO

O empresário Silvio Zanin está dotando a cidade com um novo 
empreendimento, junto à Informar/Unopar Maravilha. Trata-se 
do IM-Instituto Mix de Profissões. Uma gama de cursos em diver-
sas áreas, como moda, construção, idiomas, saúde, gastronomia, ad-
ministração, entre outras. Uma grande oportunidade para aperfei-
çoamento da nossa mão de obra. Parabenizamos ao amigo Silvio e 
desejamos sucesso, na certeza de um grande número de alunos.

MELHORIAS QUE DEVEM SER INTRODUZIDAS EM MARAVILHA

O trânsito na cidade está a cada dia mais complicado. Além do alto 
número de veículos que estão circulando na cidade, temos gente que re-
almente não conhece o que é um trânsito civilizado. O centro da cida-
de está um caos para estacionamento e as rotatórias não são respeita-
das. Caberia um estudo em adotarmos o mesmo sistema de São Miguel 
do Oeste, que é o estacionamento pago em determinados pontos da ci-
dade. No início, resistência, mas hoje todos reconhecem que lá foi re-
solvido o problema que afeta as cidades que têm crescimento constan-
te. Precisamos modernizar. Estamos com obras na cidade e estas vêm 
com o apoio de todos. O trânsito carece de urgentes melhorias também.

CERCO FECHANDO

As investigações da Operação Argamassa, deflagrada pela Delegacia de 
Combate à Corrupção da Diretoria Estadual de Investigações Criminais (De-
cor/Deic), apontam para um suposto esquema de combinação de preços 
para vencer licitações. A apuração listou 23 processos licitatórios, em seis ci-
dades no Estado, em que o grupo teria agido dessa forma. “Basicamen-
te [o esquema era de] combinação de licitações, empresas feitas para isso, 
ou usadas para isso, com várias pessoas, para combinar os preços”, diz o de-
legado Luís Felipe Fuentes, diretor da Deic. Prática habitual em licitações 
públicas, e sempre as mesmas empresas. Temos na região inclusive gen-
te que só se envolve em licitações, e isso vai durar pouco, pois o cerco está fe-
chando. Logo serão desmascarados pela exploração do dinheiro público.

VELHA NOVELA

A paralisação das obras na BR-282 cau-
sa revolta em todo o Oeste catarinense. Pelo 
que se sabe, as empresas contratadas aban-
donaram os serviços e o seu retorno acarre-
ta em mais custos para o governo federal. Pe-
los rumores, a proposta do orçamento para 
2020 não reserva um único real para as obras 
da BR-282. Chapecó, através de sua Associa-
ção Comercial e Industrial, emitiu forte nota, 
inclusive com críticas ao Fórum Parlamentar 
Catarinense, que o classificou como cochilo.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

a aJUDa e O QUe tem POr trÁS Da aJUDa
Aquele que se dedica à filantropia, geralmente deve fa-

zê-lo no intuito puro e simples de ajudar. Qualquer publici-
dade que se obtenha, com as ajudas, a mim não representa 
muito, pois gera um interesse por trás. Todavia, quando o in-
teresse é financeiro, a atitude é menos nobre ainda (se é que 
pode ser chamada de nobre neste caso). Portanto, o anoni-
mato, não que seja um requisito, é um demonstrativo de que 
a ajuda que está sendo ofertada não está buscando uma con-
trapartida, ou um lucro pessoal ou empresarial.

a aJUDa Para a amaZÔnia
No caso da Amazônia, muito se falou na ajuda interna-

cional para supostamente contribuir no combate às queima-
das, que estavam ocorrendo, e que na verdade ocorriam em 
partes do Brasil, do Peru e até mesmo da Bolívia. Mesmo as-
sim, se criou toda uma situação com isso, principalmente 
por parte da ajuda da França. Pois bem. Aos poucos vamos 
entendendo as reais motivações. A França, nos últimos tem-
pos, solicitou registro de nada mais, nada menos, de trinta e 
nove patentes, todas elas envolvendo essências que venham 
da floresta amazônica. Pela lógica, quanto mais as queima-
das atingirem, mais aumenta o risco de desabastecimento 
da indústria farmacêutica, de produtos para cabelo, e prin-
cipalmente de produtos para a beleza, tão importantes na 
França. Ou seja, é importante que eles ajudem e efetivamen-
te se preocupem. Dependem e muito da Amazônia brasilei-
ra para tocar as indústrias deles por lá. E sem falar que muito 
produto é retirado do solo amazônico sem as devidas licen-
ças ambientais.

algUnS PrODUtOS QUe SãO 
UtiliZaDOS na eUrOPa

O mais famoso perfume do mundo, o Chanel número 5, 
precisa de uma essência que sai de uma árvore chamada Pau 
Rosa, para que o aroma fixe na pele da pessoa que usa. O 
jambu, largamente utilizado na culinária amazônica, é estu-
dado hoje como produto que anestesia/analgesia na medi-
cina, por suas propriedades. A Alemanha estuda o jaborandi 
na indústria capilar. Ou seja, interesses há muitos. A preocu-
pação com as árvores é a menor possível. A bem da verdade, 
a própria Europa já devastou suas florestas há muito tempo. 
A real preocupação é com o que, como já foi dito e escrito, 
está “embaixo” da terra. As verdadeiras riquezas brasileiras 
e amazônicas. Ou seja, interesse pouco é bobagem. Os inte-
resses comerciais é que verdadeiramente preponderam na 
ajuda internacional. 

eleiÇãO
Pt de maravilha tem novo presidente

Jairo Berger foi eleito 
por unanimidade dos vo-
tantes como o novo pre-
sidente do Partido dos 
Trabalhadores (PT) de 
Maravilha, assumindo o 
lugar de Rogério de Le-
mes. Para Berger, o pri-
meiro objetivo como 
presidente é conduzir 
o partido para as elei-
ções municipais do pró-
ximo ano. “Agora a mi-
nha missão principal é 
trabalhar as eleições de 
2020. Nas últimas elei-
ções o número de vo-

tos que o partido rece-
beu coloca a sigla como 
a terceira força dentro 
do município”, conta. 

Ele lembra que a elei-
ção do domingo (8) ocor-
reu dentro do previs-
to e que o nome dele 
já estava sendo coloca-
do como o possível elei-
to há alguns meses. 

De acordo com ele, o 
PT vai voltar a ter repre-
sentantes na Câmara de 
Vereadores e por isso a si-
gla vai trabalhar uma no-
minata de candidatos 

com chances reais para 
isso. Em relação à majo-
ritária, o presidente dis-
se que é forte a chance 
de o PT ter candidatu-
ra própria. Segundo Ber-
ger, o partido está aber-
to para conversações e 
está trabalhando nomes 
de candidatos para a ma-
joritária e até mesmo o 
nome dele é uma possi-
bilidade para candidato. 

Mandato de Jairo berger é 
para os próximos quatro anos

Divulgação

maravilha Diversos projetos foram analisados na sessão do Legislativo

Câmara aprova utilização de presos 
para prestação de serviços ao município

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha promoveu, na 
segunda-feira (9), a segun-
da sessão ordinária de se-
tembro. Na ordem do dia teve 
a votação em segundo tur-
no do projeto de lei comple-
mentar que altera a lei com-
plementar nº 098/2016, que 
dispõe sobre normas relati-
vas ao Sistema Viário do Mu-
nicípio de Maravilha.

Também em segundo tur-
no a mensagem substitutiva 
ao projeto de lei complemen-
tar que altera a lei comple-
mentar que dispõe sobre 
as normas relativas ao Pla-
no Diretor do Município de 
Maravilha e o projeto de lei 
que autoriza a abertura de 
crédito adicional suplemen-
tar na ordem de R$ 175 mil 
para a Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer. Todos 
os projetos foram aprovados 

por unanimidade de votos.

vOtaÇãO em 
PrimeirO tUrnO 

Projeto de lei complemen-
tar, que altera a lei complemen-
tar, que dispõe sobre normas 
relativas ao parcelamento do 
solo urbano do município de 

Maravilha. Esse projeto foi apro-
vado por unanimidade de vo-
tos. Também teve a apreciação 
da mensagem substitutiva ao 
projeto de lei que autoriza o 
município de Maravilha a ce-
lebrar convênio com o Esta-
do de Santa Catarina por meio 
da Secretaria Executiva de Jus-

tiça e Cidadania, com a inter-
mediação do Deap. Este proje-
to prevê a utilização de presos 
para trabalhos de interesse do 
município, não podendo ser 
cedidos a empresas contrata-
das por meio de licitação. Pro-
jeto também aprovado em pri-
meiro turno. 

Próxima sessão é segunda-feira (16), às 19h

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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CerteZa De QUe?

Sabemos que a vida é uma incerte-
za e a segurança que sentimos não pas-
sa de ilusão. Apesar desse conhecimen-
to, basta ocorrer um fato inesperado e 
ficamos perplexos, desorientados. A mu-
dança sacode e tentamos nos explicar. 
“Onde foi que errei?”. Essa incerteza so-
bre o que pode acontecer causa medo. 
Mas é possível refletir sobre a ideia de 
que nem tudo precisa de explicação 
racional, quase nada está sob 
nosso controle. E tudo bem. 

EMPATIA
Se quisermos criar vínculos saudáveis precisamos res-

gatar a capacidade de nos conectar. Ser simpático é bacana 
e agradável, mas ter empatia (capacidade de se colocar no 
lugar do outro) muda a qualidade das relações. Vamos va-
lorizar aqueles que torcem por nós, que ficam felizes com 
nossas conquistas, que continuam presentes nos momentos 
difíceis e, principalmente, que ajudam a nos tornar pessoas 
melhores. A simpatia até pode atrair contatos, mas somente 
a empatia tem o poder de conquistar amizades verdadeiras. 

Fotos: Divulgação

NÃO SABER O QUE FAZER

A vida é uma eterna escola, disso já sabemos. O proble-
ma é que muitas vezes não conseguimos entender como al-
gumas coisas funcionam e ficamos ansiosos e, principal-
mente, sem saber o que fazer. No trabalho, em casa, com 
amigos, em um relacionamento... Tudo é muito inten-
so, estamos acelerados e, repentinamente, uma marreta-
da da vida nos faz parar, olhar para os lados, ver quem está 
passando na rua, para onde o vento está soprando. Nes-
se momento não sabemos o que fazer. E tudo bem. Mui-
tas vezes, o ideal não é saber exatamente o que fazer, 
mas entender que não fazer nada pode ajudar muito.

CUltUra gaÚCha

Tradicionalistas comemoram mais uma Se-
mana Farroupilha, dedicada a homenagear líde-
res da Guerra dos Farrapos e manter viva uma 
cultura linda e cheia de valores. Em Maravilha a 
programação foi ampliada neste ano, com o ob-
jetivo de envolver mais pessoas da comunida-
de. Um dos pontos altos vai apresentar a cultu-
ra para nossos estudantes, e que bela iniciativa. 
Parabéns ao CTG Juca Ruivo e todos os tradicio-
nalistas que amam a tradição gaúcha. Setem-
bro é mês de comemorar e valorizar uma das 
mais fortes e importantes culturas do nosso Sul.  

A luta continua 

O trabalho de prevenção contra 
o mosquito Aedes aegypti é constan-
te e necessário para diminuir cada 
vez mais o número de focos. O inver-
no rigoroso já se foi, tanto que nos 
últimos dias a temperatura chegou a 
35ºC em Maravilha. Esse calor preo-
cupa o setor da dengue, que faz tra-
balho “formiguinha” batendo de casa 
em casa avisando os moradores so-
bre a importância de manter a pre-
venção. A luta é constante contra o 
inseto. Para incentivar o combate, a 
prefeitura vai ativar na segunda-fei-
ra (16) o número de WhatsApp para 
denúncias de focos: (49) 98833 7824.

PRÊMIOS 

Mais uma vez a CDL e Associa-
ção Empresarial acerta em cheio com 
a campanha de prêmios, que nes-
te ano vai sortear mais um carro zero 
quilômetro e duas viagens. O primei-
ro sorteio é uma viagem com acom-
panhante para a Serra Gaúcha, no 
Natal Luz de Gramado, e o segun-
do uma viagem com acompanhan-
te para Maceió. E o carro será sortea-
do no último momento da campanha 
Maravilha é Estar de Carro Novo. 
São 114 empresas participantes e os 
cupons já estão sendo distribuídos 
para os clientes, mais uma vez com 
o apoio do Sicoob Credial, o que de-
monstra também a confiança da co-
operativa de crédito na iniciativa. 
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por DR. DENy DONATO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

maravilha Objetivo é a troca de experiências entre os professores 
e coordenadoras pedagógicas 

educação infantil promove 
socialização de atividades
CARINE ARENHARDT 

Professores e coordena-
doras pedagógicas da educa-
ção infantil da rede munici-
pal de Maravilha se reuniram 
na quarta (11) e quinta-fei-
ra (12) para a socialização de 
atividades. A programação foi 
no Lar de Convivência, com 
os professores das creches na 
quarta-feira e na quinta-feira 
da pré-escola. 

Conforme a secretária de 
Educação, Rosiméri Rodri-
gues da Silva, a educação de 
Maravilha tem como tema 
neste ano “Brincando, cui-
dando e educando, assim 
construímos o conhecimen-
to”. A partir deste tema os pro-
fessores das escolas planejam 
as atividades didáticas. Os 

trabalhos desenvolvidos com 
os alunos foram apresentados 
na socialização de atividades.  

O objetivo, de acordo com 
a secretária, é a socializa-
ção entre a equipe para troca 

de experiências. “Nós sabe-
mos que aprendemos mui-
to na troca de experiências. 
É uma formação pedagógica, 
os professores aprendem en-
tre si, trocando ideias, opini-

ões, sugestões, fazendo ava-
liação e anotando ideias que 
o outro profissional da mes-
ma área, do mesmo nível de 
atendimento, trabalha”, refor-
ça a secretária. 

socialização de atividades foi no Lar de Convivência

Carine Arenhardt/O Líder

CamPanha

almOÇO

leO Clube arrecada mais de r$ 5 mil em Brechó 

Capela Sagrada família realiza festa 
do padroeiro

DIANA HEINz

A 2ª edição do Brechó 
Solidário realizado pelo LEO 
Clube Maravilha superou as 
expectativas dos integrantes 
da entidade. Conforme a co-
ordenadora do evento, Ale-
sandra Mattei Ranzan, a par-
ticipação da comunidade 
foi grande e resultou em R$ 
5.293,50 em vendas. “Nes-
te ano também consegui-
mos chamar a atenção para 
o consumo consciente e in-

centivamos a adoção de prá-
ticas sustentáveis, como uti-
lizar ecobags ao invés de 

sacolas plásticas, dois pon-
tos que engrandeceram o 
evento. A expressiva partici-

pação da população resultou 
em um ótimo valor arrecada-
do”, disse. 

O Brechó foi realizado no 
sábado (7), na sede da enti-
dade, durante a manhã e 
a tarde. O lucro arrecada-
do será destinado a campa-
nhas do Clube. As roupas, 
calçados e assessórios fo-
ram doados pelos integran-
tes, Lions Clube Maravilha, 
Lions Clube Maravilha Oes-
te, Verdenovo e outras lojas 
de Maravilha. 

brechó foi realizado no sábado (7), na sede da entidade

Ederson Abi /O Líder

A capela Sagrada Famí-
lia realizou no domingo (8) 
o tradicional almoço em co-
memoração ao dia do pa-
droeiro em Maravilha. O 
evento foi realizado na sede 
da Igreja da Sagrada Famí-
lia, no Bairro Floresta. O al-
moço contou com churras-
co e acompanhamentos. 

De acordo com a orga-
nização, o evento foi um su-
cesso mais uma vez e contou 
com matinê, com anima-
ção do Trio da Terra. O Con-
selho Administrativo agra-
dece a presença de todos. 

Evento teve a participação de várias 
pessoas e foi um sucesso

Ederson Abi /O Líder

eU PrÉ-JUlgO, Sim... e tU?

As pessoas pré-julgam. Cada um com seus critérios pes-
soais, em parte absorvidos pela cultura, a história, a socieda-
de, o contexto e a família e em parte construídos pelas expe-
riências, as aprendizagens e as escolhas. 

O pré-julgamento não é algo errado ou negativo, apesar 
de que a palavra arrepia a pele de quem não costuma refle-
tir sobre as palavras. O pré-julgamento, junto também com o 
preconceito, que não é a mesma coisa, constituem como um 
mapa que serve para orientar-se na entropia do mundo e da 
sociedade. 

O pré-julgamento se torna negativo quando passa a ser 
julgamento sem ter a fase da abertura, da conferência e do 
conhecimento. Isto é tanto mais grave quanto mais este mapa 
vem atribuído de valor moral. 

Bom, me parece que os critérios que dominam no Brasil 
para mapear as pessoas, e até sim, moralmente, sejam ten-
dencialmente dois:

1) Dinheiro (se tem ou não - se tem vale, se não, não).
2) Beleza (se tem ou não - se tem é interessante, se não, não).
Bom, aqui quero compartilhar o ranking decrescente e 

sequencial dos meus critérios pessoais, ou seja, os eixos cri-
teriais construtores do meu mapa de pré-julgamento. 

Sei que são apenas os meus critérios e que é um mapa 
subjetivo, mas tanto é... é o meu mapa que me importa... afi-
nal esse é meu blog/coluna… hehehe.

Portanto aqui segue o meu mapa de pré-julgamento nos 
seus eixos criteriais cartesianos. Ou seja, numa pessoa eu 
pré-julgo, em ordem, se tem ou não:

1) DIGNIDADE (Se não tem, sinto pena).
2) HONESTIDADE (Se a falta é consigo mesma, não ad-

miro a pessoa. Se falta com os outros, a denuncio).
3) EDUCAÇÃO e GENTILEZA (Se não tem, desenvolvo 

antipatia e, com certeza, me torno antipático. Ser antipático 
para as pessoas mal-educadas, no sentido amplo do termo, é 
algo que me deixa sentir bem e confortável, porque significa 
que não tenho nada que me alinhe a essas).

4) INTELIGÊNCIA (Se não tem, me entedio - fico sem in-
teresse nenhum).

5) RESILIÊNCIA (Se não tem, considero a pessoa uma 
criança - portanto é outro plano a respeito de mim - a falta de 
resiliência é um infantilismo mascarado onde o suposto so-
frimento manifesto toma o lugar de uma ausência de atitude 
a emancipação).

6) EGOÍSMO/ALTRUÍSMO (Isso incide só num nível 
prognóstico - se o egoísmo da pessoa não me envolve, não 
me importa - reconheço o direito de ser egoísta até não ma-
chucar os outros - mas atribuo a responsabilidade de não dei-
xar-se machucar aos que recebem o comportamento egoísta 
e não ao egoísta em si mesmo).

7) ATITUDE (Se a pessoa só fala e não tem, deploro; se 
não tem e nem fala, ignoro).

Os corolários que moldam essa grelha são:
A) BELEZA - nas mulheres: se tem, as características po-

sitivas se amplificam e as negativas se atenuam. Se não tem 
nas mulheres e se tem ou não nos homens não influi, é indi-
ferente.

B) HUMILDADE/ARROGÂNCIA - Se a pessoa tem uma 
arrogância inteligente, digna, gentil, honesta e com atitude, 
eu a aceito e respeito, até gosto em partes; se tem uma hu-
mildade que serve para mascarar a ausência de inteligência, 
dignidade, honestidade, resiliência e atitude, então me irrita.

C) DINHEIRO? Não me diz nada sobre a pessoa: o que 
me diz é a maneira com o que o fez/faz ou não e como o ad-
ministra/usa.

Ipse dixit IMHO
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LUIZ CARLOS
PRATES

Diante De Uma DeterminaÇãO 
JUSta, naDa É imPOSSível

Uma vez que tiver determinado “Isto é 
bom, é preciso ser feito”, passe para a prá-
tica, com coragem, convicto de que essa é 
a sentença final de Deus que Se aloja den-
tro de você. Habitue-se a colocar em práti-
ca o que determinou, considerando que se 
deixar de fazê-lo prolongar-se-á o tempo de 
sofrimento nesta vida. Diante de uma fir-
me determinação, todos os obstáculos de-
saparecem e o caminho se torna plano.

DIANA HEINz

A prefeitura de Maravi-
lha, em parceria com o Cor-
po de Bombeiros, o Con-
selho Comunitário de 
Segurança (Conseg), a Po-
lícia Militar e a Polícia Ci-
vil, promove no próximo sá-
bado (21) a Caminhada para 
Conscientização do Trân-
sito. O evento será realiza-

PrevenÇãO

Caminhada para Conscientização do trânsito 
será no sábado (21)

eSPeranÇa Dez pessoas da mesma família vieram em busca de 
trabalho e melhores condições de vida 

família da venezuela chega 
em maravilha
ClEIToN FERRAsso

“Ser autossuficiente e dar 
uma perspectiva de vida melhor 
para nossa família”, assim se re-
sume a fala de Jose Gregorio Bra-
cho Parra, de 60 anos, refugiado 
da Venezuela. A família, com dez 
integrantes, chegou a Maravi-
lha no domingo (8), com a ajuda 
de integrantes da Igreja de Jesus 
Cristo dos Santos dos Últimos 
Dias. Com o auxílio dos voluntá-
rios da igreja, eles se hospedaram 
numa casa de madeira no Bairro 
Morada do Sol. 

O motivo que levou a famí-
lia a abandonar a Venezuela foi 
a condição política e econômi-
ca que o país passa atualmen-
te. “Preferimos abandonar a Ve-
nezuela porque a situação não 
melhora, vai piorando”, diz Par-
ra. Diante da situação, eles resol-
veram morar no Brasil com a es-
perança de mudar essa realidade 
com muito trabalho. “A possibili-

Cleiton Ferrasso/O Líder

Com ajuda da igreja, venezuelanos chegaram a Maravilha nesta semana

dade de trabalhar aqui é melhor 
que na Venezuela”, resume Parra. 
Nesta semana, dois membros da 
família já conseguiram emprego. 
Os demais continuam procuran-
do trabalho. 

O PaPel Da igreJa
De acordo com a líder de as-

suntos públicos da Igreja de Je-
sus Cristo dos Santos dos Últimos 

Dias, Daiane Scherer, são três fa-
mílias venezuelanas que estão 
morando em Maravilha. “A nos-
sa intenção é ajudar a inserir es-
sas pessoas na comunidade, fazer 
com que sejam autossuficientes 
e tenham uma qualidade de vida 
melhor do que tinham lá”, resume. 
Segundo Daiane, não há previsão 
da vinda de mais venezuelanos 
para Maravilha, mas em outras ci-

dades do Estado e Brasil, sim. 

CrISE NA VENEzUELA
A principal economia da 
venezuela é o petróleo, 
só que em 2014 o 
preço desabou devido 
à ascensão de grandes 
produtores, como irã e 
Arábia saudita; também 
houve desaceleração 
da economia chinesa e 
crescimento do mercado 
de produção de óleo e 
gás dos EUA. Além disso, 
a previsão do Fundo 
Monetário internacional 
é que neste ano a 
inflação na venezuela 
chegue a 1 milhão 
por cento. Com isso, 
milhares de pessoas 
sofrem. A ONU informou, 
em novembro, que 3 
milhões de venezuelanos 
deixaram o país nos 
últimos anos.

do a partir das 9h no Espaço 
Criança Sorriso, em dire-
ção à Avenida Araucária. O 
cronograma vai encerrar na 
Praça Padre José Bunse. 

Conforme o diretor do 
Departamento de Trânsito 
de Maravilha, Valdemir An-
dretta, mais de 30 institui-
ções foram convidadas para 
participar. “A Caminhada é 
uma iniciativa tradicional 

em razão da Campanha da 
Semana Nacional de Trân-
sito, que ocorre dos dias 18 
a 25 de setembro de 2019. 
Nosso objetivo em Mara-
vilha é diminuir o número 
de acidentes, por isso con-
vidamos todos para o au-
xílio à causa”, explica. 

No primeiro semes-
tre de 2019 foram registra-
dos pela Polícia Militar de 

Maravilha 275 acidentes 
de trânsito, sendo a maio-
ria deles envolvendo ci-
clistas e motociclistas, o 
foco da campanha muni-
cipal. “Faremos uma pan-
fletagem com dicas para 
o público-alvo da campa-
nha. Também planejamos 
uma mateada posterior à 
caminhada na Base Koban 
da Polícia Militar”, afirma. 

Que dia é hoje?
Já não lhe aconteceu de não saber que dia é hoje, dia da se-

mana ou do mês? Claro que sim. Todos nos perdemos de vez 
em quando diante do calendário. As razões são muitas, mas no 
fundo há uma razão: não existe o que chamamos de tempo. 
Existe o eterno... Bah, esse assunto nos entorta os neurônios, 
deixe-me ficar à razão do que hoje me traz até você...

Cruzo por um amigo na Felipe Schmidt, nossa rua ou-
trora chamada de “centro”. Não há mais centro nas cida-
des de hoje.  Cumprimento o amigo e penso em ir adiante, 
ele me para e me pergunta por que tanta pressa. Não ha-
via tanta pressa, havia o meu modo neurótico de sempre 
andar com pressa e por nada. Parados, começamos a con-
versa. Começamos não, ele começou. E não fosse por uma 
frase disparada por meu amigo, não estaria aqui lembran-
do desse encontro. Conversa vai, conversa vem, meu ami-
go disse que não vê a hora de ver este 2019 pelas costas, que 
ano infeliz, suspirou. Deu-me detalhes. De fato, muitas coi-
sas ruins lhe aconteceram. Mas eu não estaria aqui conver-
sando com você não fosse por uma razão. Entendi o meu 
amigo, entendo os que também cerram os dentes contra de-
terminados dias ou anos na vida. O diacho é que não exis-
te esse tempo que criticamos ou festejamos, tudo não passa 
de invenção da cabeça humana para ter uma frágil, uma mí-
nima orientação nos cotidianos de nossas vidas. Se estivésse-
mos agora perdidos numa ilha do Pacífico, sem nenhum ins-
trumento de orientação de tempo, daríamos de ombros para 
o relógio. O tempo não nos serviria de nada e... Viveríamos 
relaxados e até felizes, afinal, não nos haveria o ontem, o hoje 
ou o amanhã, o “tempo” seria uma linha reta, sem importân-
cia. Maldizemos esse inventado tempo quando estamos num 
perau da vida. Entender que a semana, o mês, o ano nada tem 
a ver com nossas graças ou desgraças nos pode trazer uma 
vida melhor. O que nos acontece ou é de nossa culpa, desa-
tenções, ou do inferno da vida, que não obedece a calendá-
rios, mas que segue a rota das condenações. Afinal, não é isso 
o que o livro “sagrado” nos prega? O calendário, coitado, não 
tem culpa de nada, porque ele simplesmente não existe, nós 
o inventamos para a escravidão em que vivemos... 

mODelOS
Ouvia ontem um professor de inglês - A.J. Hoge – e ele 

falava da importância do “role model” em nossas vidas, de 
alguém que nos impressione e encante ao ponto de segui
-lo como modelo num trabalho ou arte de qualquer sorte. 
Uma imitação gerada pela admiração. Incontestável. Pena 
que seja o que mais falta à juventude de hoje: bons mode-
los. Onde achá-los? Coitados dos jovens. Sem modelos não 
atravessamos a rua. Que tempos!

levianaS
Manchete: - “Brasileiras são enganadas e prostituídas na 

Coreia do Sul”. Eram jovens e bonitas que queriam ser “can-
toras e bailarinas”. Foram fisgadas por um recrutamento/se-
leção feito pelas redes sociais. Os contratantes davam tudo. 
As levianas chegaram lá e foram “sequestradas” de imediato 
e levadas para prostíbulos. Tem cabimento? O que a Coreia 
pode ter que não tenhamos melhor aqui? Burras!

falta DiZer
Fico irritado quando ouço gente leviana suspirando por 

um curso no exterior, qualquer curso. Esses tipos têm que sa-
ber que se houver gana, determinação, foco, obstinação, po-
dem fazer qualquer curso no Brasil que vai dar certo. Não é 
a origem do diploma que faz o bom profissional, os levianos 
não sabem disso? Aqui temos tudo por igual ou melhor. Tudo. 
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infOrme PUBliCitÁriO

laZer e DiverSãO Entre as várias atrações, clube conta com piscina aquecida, áreas de camping, 
parque infantil e quiosques para reunir amigos e familiares

após melhorias, harmonia Campestre Clube 
abre temporada no próximo sábado

EDERsoN ABI

Com um grande evento, o Harmonia 
Campestre Clube abre no próximo sá-
bado (21) a temporada de verão 2019 

e 2020 em Maravilha. O clube está organizan-
do um grande fim de semana para recepcionar 
os associados para mais uma temporada de di-
versão e muito lazer com a família e amigos. 

A programação começa no sábado, quan-

do, à tarde, haverá médico para consulta e entra-
da nas piscinas. No domingo (22) haverá o tradi-
cional almoço de abertura de temporada com a 
presença dos sócios. Além disso, jogos de futebol, 
vôlei, tênis e atrações para as crianças, como pin-
tura facial, algodão-doce e o parque liberado. 

De acordo com o presidente, Jandrei 
Willinghoefer, o clube está esplêndido. “A equi-
pe fez um trabalho magnífico para deixar o clu-
be reformulado e lindo para os sócios”, afirma. 

melhOriaS
A estrutura está impecável. As últimas gestões re-

alizaram obras e melhorias, como a construção de um 
parque infantil completo e o aquecimento da piscina. 
Destaca-se a reformulação de um quiosque grande, 
completo, para receber empresas e pequenos eventos, 
além dos campos para competições e área de camping 
totalmente arborizada. 

SeJa SóCiO
É possível desfrutar de toda 
a estrutura do Harmonia 
Campestre Clube e apro-
veitar a temporada de ca-
lor que está chegando. De 
acordo com a presidência, 
ainda é possível adquirir 
o título patrimonial direto 
no clube. “Venha desfrutar, 
conhecer o clube Harmo-
nia”, afirma o presidente.

CONHEÇA O HArMONIA
Área total: 24 mil metros 
quadrados
199 sócios patrimoniais
100 sócios contribuintes
12 quiosques com 
churrasqueiras
Dois quiosques grandes
13 quiosques com área de 
acampamento
19 elevados para montar 
barraca na área de 
acampamento
1 campo de futebol suíço
Duas quadras de vôlei de areia
Uma quadra de tênis em saibro
Piscina aquecida adulto com 20 
metros 
Piscina infantil com 7,50 metros 
Cantina
sauna
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“Alguns ouvem com as orelhas, outros com 
o estômago, outros ainda com o bolso e há 
aqueles que não ouvem absolutamente nada”

Khalil Gibran
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Reprodução/Internet

Forever 21 pode entrar em falência até domingo

A rede varejista Forever 21 poderá pedir falência até o próximo domingo (15), poden-
do fechar mais de 700 lojas ao redor do mundo, conforme apurado pela reportagem do 
The Wall Street Journal. Fundada em 1984, a companhia procura empréstimos há me-
ses para não realizar pedido de falência junto a credores. O JPMorgan Chase, maior cre-
dor da varejista, concordou em alongar o prazo das dívidas em caso de bancarrota.

MPF solicita fiscalização 
a 43 frigoríficos que não 
possuem compromisso 
ambiental

O Ministério Público Federal 
(MPF) solicitou que 43 frigoríficos 
localizados em Estados da Amazô-
nia Legal, que não possuem com-
promissos de controle da origem 
de matéria-prima, recebam fisca-
lização especial do Ministério do 
Meio Ambiente e do Ibama, infor-
mou nesta quarta-feira a Procura-
doria Geral da República. De acordo 
com nota da PGR, devem ser fisca-
lizadas dez empresas no Acre, nove 
no Tocantins, oito em Rondônia, 
sete em Mato Grosso, três em Rorai-
ma, duas no Amapá, duas no Ma-
ranhão, uma no Amazonas e uma 
no Pará. A PGR acredita que a ve-
rificação da procedência da carne 
é uma das formas mais eficazes de 
combate ao desmatamento ilegal.

CriSe na argentina afeta 
tUriSmO em Santa Catarina  

Tradicional destino de argenti-
nos durante o verão, Florianópolis já 
considera certo que outro reflexo da 
recessão argentina será a diminui-
ção na próxima temporada do nú-
mero de argentinos no litoral cata-
rinense. A redução já foi sentida no 
último ano, quando a economia ar-
gentina apresentava dificuldades. 
Pesquisa divulgada pela Federação 
do Comércio de Bens, Serviços e Tu-
rismo de Santa Catarina (Fecomér-
cio - SC) ao final da temporada pas-
sada mostrou que a participação dos 
argentinos foi de 22,6% do total de vi-
sitantes – menor que nos anos an-
teriores. Em todo o Litoral do Es-
tado, a participação caiu de 23,5% 
para 20,6% na temporada passada.

Selo em frutas e verduras produzidas em SC identifica 
origem do produto e uso de agrotóxicos

As frutas e verduras produzidas em Santa Catarina agora terão a origem identificada por 
meio de um processo de rotulagem que dará ao consumidor informações como o local de 
produção e uso de agrotóxicos. Segundo o governo do Estado, todos os produtores cadastra-
dos na Central de Abastecimento (Ceasa) já aderiram ao procedimento. Desde o ano passa-
do, a identificação de origem de frutas e verduras se tornou obrigatória – regulamentada pela 
Portaria Conjunta SES/SAR nº 459, de 7 de junho de 2016. Assim, toda a cadeia produtiva de 
produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana deve ter identificação de origem, 
para fins de monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos, em todo o território estadu-
al. O sistema permite ainda que os consumidores tenham acesso às informações da produção 
de maneira fácil e rápida. A etiqueta dos alimentos traz um QR Code, que mostra quem pro-
duziu aquela fruta ou verdura, onde foi produzido, a data da colheita e quem é o comerciante.

Alisson Fitch / SAR

Indústria de SC recua -0,3% em julho, mas sobe 4,2% no ano, aponta IBGE

Santa Catarina fechou o mês de julho entre os oito estados brasileiros com recuo na produção industrial em relação ao 
mês anterior num universo de 15 pesquisados. Ficou exatamente na média do país, com queda de -0,3%. Mas frente ao mesmo 
mês do ano passado subiu 1,4%, no acumulado do ano teve alta de 4,2% e nos últimos 12 meses subiu 4%. Os dados integram a 
pesquisa Produção Industrial Mensal (PMI) do IBGE. O maior recuo frente ao mês anterior ocorreu no Amazonas, com -6,2%, 
e na outra ponta, a maior alta foi registrada no Rio de Janeiro, 6,8%. Os setores que tiveram queda em Santa Catarina no mês de 
julho frente ao mesmo período de 2018 foram metalurgia (-11,6%), máquinas e equipamentos (-8,5%), minerais não metáli-
cos (-5,1%), produtos de madeira (-2,8%), celulose (-1,8%) e borracha e plástico (-1,7%). Os que cresceram foram produtos de 
metal (12,3%), veículos (9,3%), confecções (6,3%), máquinas, equipamentos e materiais elétricos (5,5%) e alimentos (5,4%).

Anderson Coelho/ND

‘Inseguro’ e ‘caro’, Brasil fica em 61º 
em ranking de 64 países avaliados 
por profissionais estrangeiros

Uma enquete com moradores estrangeiros colo-
cou o Brasil entre os países mais difíceis de se morar, so-
bretudo por questões de segurança e alto custo de ser-
viços como educação e plano de saúde. O ranking Expat 
Insider 2019, feito pela InterNations (empresa que pres-
ta serviço de apoio a profissionais vivendo fora de seus 
países de origem), ouviu mais de 20 mil imigrantes mo-
rando em 187 países ou territórios. Mas apenas 64 pa-
íses foram incluídos no ranking, escolhidos por terem 
tido uma amostra mínima de 75 pessoas para respon-
der ao questionário. Por se tratar de uma enquete, e não 
uma pesquisa estatística, e de ter critérios próprios, o 
ranking tem resultados que desafiam o senso comum 
de países “melhores” ou “piores” de se morar - e refle-
tem percepções particulares sobre cada país. Os entre-
vistados têm em média 44 anos, e 84% deles têm ensino 
superior. Não há informação sobre seu nível de renda.
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CAMIllA CoNsTANTIN

Pensando em trazer 
maior conforto e praticida-
de, a Sordi Celulares reinau-
gurou em novo endereço 
na manhã de segunda-fei-
ra (9), com coquetel especial 
para receber clientes e ami-
gos. A loja, com quase uma 
década de atuação no mu-
nicípio, está situada na Ave-
nida Araucária, 150, sala 2.

A empresa trabalha com 
conserto de celulares, ven-
da de aparelhos, tablets e 
acessórios, além de pelícu-
la HPrime e produtos I2GO. 
Os proprietários, Francione e 
Michelli Sordi, afirmam que 
o novo espaço é amplo, fa-
cilitando a visualização dos 
produtos expostos. “Convi-
damos a todos para conhe-
cer o novo local e os produ-
tos disponíveis”, afirmam.

nOviDaDe
Sordi Celulares reinaugura 
em novo endereço

Empreendimento está situado ao lado da Chiquinho sorvetes

Proprietários, Francione e Michelli sordi

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Em outubro o Lar Co-
ração de Maria irá realizar 
a 1º Feijoada Beneficente 
em Maravilha. A iniciativa 
tem como objetivo arreca-
dar fundos para a reforma 
da estrutura da institui-
ção, medidas exigidas pelo 
Ministério Público e Vi-
gilância Sanitária. A obra 
irá contar com a cons-
trução de 12 banheiros. 

A retirada será no dia 
19, no Salão do Bairro Pro-
gresso, a partir das 11h. 
Quem quiser colaborar 

com doações pode entrar 
em contato com o Lar Co-
ração de Maria pelo nú-
mero (49) 3664 2011. 

As fichas, no valor de 
R$ 20 cada, podem ser ad-
quiridas com o apoiador 
Gilmar Bertamoni, no Sa-
lão de Beleza Sienita, Óti-
ca Flor de Liz, La Rubia 
Cosméticos, Fabio In-
formática, Rádio Difu-
sora, Clínica Veterinária 
Anjos de 4 Patas, Merca-
do D’Hora Alimentos e 
na própria instituição. 

BenefiCente 
lar Coração de maria 
promove feijoada

viSita
JCi de maravilha recebe presidente 
eleito para 2020 da JCi Brasil

Tainan Mariano esteve 
em Maravilha na noite ter-
ça-feira (10), quando, na 
sede da JCI, falou aos pre-
sentes sobre marketing di-
gital. Ele está realizando 
um roteiro de viagens pela 
região e Maravilha foi es-
colhida para a oportuni-
dade. Ele conta que a vi-
sita se dá também para 
entender como funciona a 
JCI Maravilha e quais seus 
planos. Segundo Maria-
no, a intenção é para 2020 
promover um encontro em 
Maravilha com lideran-
ças nacionais e regionais. 

Mariano tem experiên-
cia dentro da JCI não só no 

Brasil, mas também na Eu-
ropa. Ele morou três anos 

na Irlanda, onde partici-
pou da JCI daquele país.  

intenção é realizar em 2020 um evento regional na Cidade das Crianças 

Divulgação

viDa Procedimento foi realizado pela equipe de profissionais do 
Hospital São José e da Comissão Hospitalar de Transplante

hospital São José faz primeira captação 
de múltiplos órgãos da história 

O Hospital São José reali-
zou na madrugada de domin-
go (8) a primeira captação de 
múltiplos órgãos para doação 
da história da unidade de Ma-
ravilha. O doador foi um ho-
mem e foram retirados córne-
as e rins. O procedimento foi 
realizado pela equipe de pro-
fissionais do Hospital São José 
e da Comissão Hospitalar de 
Transplante, que é coordena-
da pelo médico cirurgião Edu-
art Grellmann, e teve apoio da 
equipe SC Transplante de Flo-
rianópolis, além de enfermeira 
de São Miguel do Oeste.

De acordo com Grellmann, 
a captação é um resultado tra-
balhoso de aproximadamente 
sete anos que a equipe vem de-
senvolvendo junto com a insti-
tuição em Maravilha. Ele afir-
ma que para fazer a captação há 
necessidade de equipe especia-
lizada e também estrutura tec-
nológica. A partir de agora, cap-
tações semelhantes podem ser 
feitas na unidade. Grellman ob-
serva que já foram feitas nove 
captações de córneas para do-
ação, mas é a primeira vez que 
se faz a retirada de múltiplos ór-
gãos, que é mais complexo. 

O profissional faz referên-
cia ao trabalho da equipe e afir-
ma que todos estão felizes com 
o resultado. 

Captação foi realizada durante a madrugada de domingo e emocionou toda a equipe

a DOaÇãO
De acordo com o hospital, 

após constatada morte ence-
fálica, fator determinante para 
que haja o processo de doação, 
o procedimento foi conduzido 
pela equipe Comissão Hospi-
talar de Transplante (CHT) do 
Hospital São José.

A enfermeira coordenadora 
da UTI, Diane Diesel, explica que 
a conversa com a família é inicia-
da após a realização de exames 
clínicos e de imagem que confir-
mam a morte encefálica seguin-
do os protocolos do SC trans-
plantes de Santa Catarina. Toda 

a assistência, abordagem e con-
sentimento da família foram 
acompanhados por uma equi-
pe multidisciplinar composta 
por médicos, enfermeiras, as-
sistente social e psicóloga. Feito 
todo o acompanhamento para 
que nenhum familiar ficasse 
com dúvidas.

De acordo com a equipe, a 
doação acontece em um mo-
mento no qual a família está vi-
vendo um sentimento de perda. 
“Tomar a decisão de doar é um 
dos gestos mais lindo de amor 
e solidariedade ao próximo, de-
cidir transformar toda a dor em 

amor”, lembram os membros.
A família é quem decide pela 

doação, por este motivo é extre-
mamente importante a conversa 
com as pessoas próximas e dei-
xar clara a vontade de ser doador. 
A direção do Hospital São José e 
equipe abrem uma importante 
porta para salvar vidas. “Parabe-
nizamos a nossa equipe e em es-
pecial a Comissão Hospitalar de 
Transplantes e todas as demais 
equipes envolvidas pelo respei-
to que tratou a família desde sua 
chegada ao hospital. Maravilha 
junto com o movimento ‘A vida 
com vida’”, lembra a instituição.

Divulgação
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEdICINA E SAÚdE

- Cerca de 800 mil pessoas morrem por suicídio 
todos os anos. Para cada suicídio, há muito mais 
pessoas que tentam o suicídio a cada ano.
- A tentativa prévia é o fator de risco mais impor-
tante para o suicídio na população em geral.
- O suicídio é a segunda principal causa de mor-
te entre jovens com idade entre 15 e 29 anos.
- 79% dos suicídios no mundo ocorrem em paí-
ses de baixa e média renda.
- Ingestão de pesticidas, enforcamento e armas 
de fogo estão entre os métodos mais comuns de 
suicídio em nível global.
- A cada ano, cerca de 800 mil pessoas tiram a 
própria vida e um número ainda maior de indi-
víduos tenta suicídio. Cada suicídio é uma tra-
gédia que afeta famílias, comunidades e países 
inteiros e tem efeitos duradouros sobre as pesso-
as deixadas para trás. O suicídio ocorre durante 
todo o curso de vida e foi a segunda principal 
causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos em 
todo o mundo no ano 2016.
O suicídio não ocorre apenas em países de 
alta renda, sendo um fenômeno em todas as 
regiões do mundo. De fato, 79% dos suicídios 
ocorreram em países de baixa e média renda 
em 2016.

Trata-se de um grave problema de saú-
de pública; no entanto, os suicídios podem ser 
evitados em tempo oportuno, com base em 
evidências e com intervenções de baixo custo. 
Para uma efetiva prevenção, as respostas na-
cionais necessitam de uma ampla estratégia 
multissetorial.

QUem eStÁ em riSCO?
Embora a relação entre distúrbios sui-

cidas e mentais (em particular, depressão 
e abuso de álcool) esteja bem estabeleci-
da em países de alta renda, vários suicídios 
ocorrem de forma impulsiva em momen-
to de crise, com um colapso na capacidade 
de lidar com os estresses da vida – tais como 
problemas financeiros, términos de relacio-
namento ou dores crônicas e doenças.

Além disso, o enfrentamento de conflitos, 
desastres, violência, abusos ou perdas e um sen-
so de isolamento estão fortemente associados 
com o comportamento suicida. As taxas de sui-
cídio também são elevadas em grupos vulnerá-
veis que sofrem discriminação, como refugiados 
e migrantes; indígenas; lésbicas, gays, bissexu-

ais, transgêneros e intersexuais (LGBTI); e pes-
soas privadas de liberdade. De longe, o fator de 
risco mais relevante para o suicídio é a tentati-
va anterior.

mÉtODOS De SUiCíDiO
Estima-se que cerca de 20% dos suicídios 

globais acontecem por autoenvenenamento 
com pesticidas, dos quais a maioria ocorre em 
zonas rurais de países com baixa e média renda. 
Outros métodos recorrentes são enforcamento e 
uso de armas de fogo.

O conhecimento dos métodos de suicídio 
mais utilizados é importante para a elaboração 
de estratégias de prevenção que têm se mos-
trado eficazes, como a restrição de acesso aos 
meios de suicídio.

PrevenÇãO e COntrOle
Suicídios são evitáveis. Há uma série de me-

didas que podem ser tomadas junto à popula-
ção, subpopulação e em níveis individuais para 
prevenir o suicídio e suas tentativas, incluindo:
- Redução de acesso aos meios utilizados (por 
exemplo, pesticidas, armas de fogo e certas me-
dicações)
- Cobertura responsável pelos meios de comu-
nicação
- Introdução de políticas para reduzir o uso no-
civo do álcool
- Identificação precoce, tratamento e cuidados 
de pessoas com transtornos mentais ou por uso 
de substâncias, dores crônicas e estresse emo-
cional agudo
- Formação de trabalhadores não especializa-
dos em avaliação e gerenciamento de compor-
tamentos suicidas
- Acompanhamento de pessoas que tentaram 
suicídio e prestação de apoio comunitário
- O suicídio é uma questão complexa e, por isso, 
os esforços de prevenção necessitam de coor-
denação e colaboração entre os múltiplos se-
tores da sociedade, incluindo saúde, educa-
ção, trabalho, agricultura, negócios, justiça, lei, 
defesa, política e mídia. Esses esforços devem 
ser abrangentes e integrados, pois apenas uma 
abordagem não pode impactar em um tema tão 
complexo quanto o suicídio

DeSafiOS e OBStÁCUlOS
O estigma, particularmente em torno de 

transtornos mentais e suicídio, faz com que 
muitas pessoas que estão pensando em tirar 
suas próprias vidas ou que já tentaram suicídio 
não procurem ajuda e, por isso, não recebam o 
auxílio que necessitam. A prevenção não tem 
sido tratada de forma adequada devido à falta de 
consciência do suicídio como um grave proble-
ma de saúde pública. Em diversas sociedades, o 
tema é um tabu e, por isso, não é discutido aber-
tamente. Até o momento, apenas alguns paí-
ses incluíram a prevenção ao suicídio entre suas 
prioridades de saúde e só 38 países relatam pos-
suir uma estratégia nacional para isso.

Sensibilizar a comunidade e quebrar o tabu 
são ações importantes aos países para alcançar 
progressos na prevenção do suicídio.

reSPOSta Da OmS
A OMS reconhece o suicídio como uma 

prioridade de saúde pública. O primeiro relató-
rio sobre suicídio no mundo da OMS “Preven-
ção do suicídio: um imperativo global”, publicado 
em 2014, tem como objetivo conscientizar sobre 
a importância do suicídio e das tentativas de sui-
cídio para a saúde pública e fazer da prevenção 
uma alta prioridade na agenda global de saúde 
pública. O documento também incentiva e apoia 
os países a desenvolverem ou reforçarem estra-
tégias de prevenção ao suicídio em uma aborda-
gem de saúde pública multissetorial.

O suicídio é uma das condições prioritá-
rias do “Mental Health Gap Action Program-
me (mhGAP)” (programa de saúde mental da 
OMS), que fornece aos países orientação técnica 
baseada em evidências para ampliar a prestação 
de serviços e cuidados para transtornos mentais 
e de uso de substâncias. No Plano de Ação de 
Saúde Mental 2013-2020, os Estados-Membros 
da OMS se comprometeram a trabalhar o objeti-
vo global de reduzir as taxas de suicídios dos paí-
ses em 10% até 2020.  

Além disso, a taxa de mortalidade por suicí-
dio é um indicador da meta 3.4 dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável: até 2030, reduzir 
em um terço a mortalidade prematura por doen-
ças não transmissíveis via prevenção e tratamen-
to, e promover a saúde mental e o bem-estar.

Fonte: paho.org / Organização 
Pan Americana de Saúde / 

Organização Mundial de Saúde

SetemBrO amarelO: PrevenÇãO DO SUiCíDiO



,  MARAviLHA 14 DE sETEMbRO DE 201912

SEMANA FARROUPILhA CUltUra gaÚCha 

a história da Semana farroupilha e 
a programação festiva em maravilha

CARINE ARENHARDT 

A mais longa revolução do Brasil deixou 
marcas históricas para a cultura gaúcha. A Re-
volução Farroupilha começou em setembro de 
1835, durou quase 10 anos, com uma luta con-
tra o governo imperial do Brasil que resultou na 
independência da província como estado repu-
blicano, dando origem à República Rio-Gran-
dense. A Revolução Farroupilha também se 
estendeu por Santa Catarina. O Estado teve a 
formação da República Juliana, considerada 
um braço da Revolução Farroupilha, e que fi-
cou conhecida historicamente como um esta-
do que pertenceu a Santa Catarina, tendo Lagu-
na como capital.

Mais de um século depois foi instituída a Se-
mana Farroupilha, em homenagem a todos os lí-
deres da Revolução. Conforme o patrão do CTG 
Juca Ruivo de Maravilha, Nelson Silveira, em 
1947 um grupo de jovens do Colégio Júlio Casti-
lhos, de Porto Alegre, fez uma homenagem a um 
dos líderes da Revolução Farroupilha, David Ca-
nabarro. O corpo de Canabarro era transladado, 
no dia 5 de setembro, ao Panteão Rio-granden-
se no Cemitério da Santa Casa de Misericórdia, 
e foi acompanhado por um cortejo a cavalo, feito 
por oito estudantes. 

Os mesmos jovens pediram que a briga-
da militar permitisse que eles acendessem uma 
chama na pira do Fogo Simbólico da Pátria, dois 
dias depois, em 7 de setembro de 1947. O pedido 
foi aceito e os estudantes acenderam o candeeiro 
crioulo, guardado posteriormente no Colégio Jú-
lio Castilho, dando origem à Chama Crioula, que 
simboliza o apego do gaúcho a sua terra. 

A partir de então, o mês de setembro passou 
a ter a comemoração da Semana Farroupilha, 
com acendimento da Chama Crioula, cavalga-
das e eventos típicos da cultura gaúcha. As co-
memorações não ficaram apenas no Rio Gran-
de do Sul. Em Santa Catarina os tradicionalistas 
também comemoravam e em agosto de 2017 o 
então governador, João Raimundo Colombo, 
instituiu oficialmente a Semana Farroupilha no 
Estado, lembrada entre 13 e 20 de setembro. O 
objetivo é rememorar a luta dos heróis farrapos e 
incentivar o movimento tradicionalista gaúcho. 

O CTG Juca Ruivo de Maravilha 
ampliou a programação neste ano. 
A abertura foi na sexta-feira (13) e as 
atividades seguem até o próximo sá-
bado (21). Na abertura, teve o acendi-
mento da Chama Crioula, declama-
ção, gaita e apresentação de danças 
do folclore gaúcho e acampamento 
campeiro na Praça Padre José Bunse. 

Conforme o patrão, Nelson Sil-
veira, a Semana Farroupilha repre-
senta a valorização da cultura tradi-
cionalista, que preserva valores e a 
vida campeira dos antepassados. Ele 
convida a comunidade para presti-
giar a programação. 

Sábado (14): Cavalgada com 
saída às 9h da Praça Matriz, 
seguindo pela Avenida Araucária 
até a chácara de Nilton Federizzi, 
homenageado deste ano pelos 
serviços prestados ao CTG Juca 
Ruivo. Ao meio-dia terá almoço 

no CTG e a partir das 13h30 
início do Prendado - concurso 
regional de Prenda e Peão 
barriga-verde. 
Domingo (15): início do 
Prendado e mateada a partir das 
8h, no CTG Juca Ruivo. 
Segunda (16): Jantar das 
invernadas Artísticas no CTG 
Juca Ruivo
Terça-feira (17): Dia com 
amostra da cultura e Entrevero 
Farroupilha, no Lar de 
Convivência
Quarta-feira (18): Dia de 
exposição de amostra campeira 
e acampamento farroupilha na 
Praça Padre José bunse, com o 
Clube do Cavalo 
Quinta-feira (19): Dia de 
exposição de amostra campeira 
e acampamento farroupilha na 
Praça Padre José bunse, com o 
Clube do Cavalo

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Patrão, Nelson silveira, e a esposa, Rejane

sede do CTG Juca Ruivo de Maravilha 

Sexta-feira (20): Dia de oficinas 
para as escolas e palestra sobre 
a cultura gaúcha com suzana 
Xavier, no Espaço Criança sorriso
Sábado (21): Encerramento com 
jantar-fandango promovido pelos 
Piquetes de Laçadores do CTG

PrOgramaÇãO em maravilha
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SEMANA FARROUPILhAtraDiÇãO 

gaúcho, cultura que 
ultrapassa fronteiras

G
uerra dos Farrapos ou 
Revolução Farroupilha, 
foi como ficou conheci-
da a revolução ou guer-

ra regional, de caráter republicano, 
contra o governo imperial do Brasil, na 
então província de São Pedro do Rio 
Grande do Sul, e que resultou na de-
claração de independência da provín-
cia como estado republicano, dando 
origem à República Rio-Grandense.

Com o passar do tempo esta re-
volução adquiriu caráter separatista, 
que influenciou movimentos em ou-
tras províncias brasileiras, como a Re-
volução Liberal em São Paulo e a re-
volta denominada Sabinada na Bahia. 
Expandiu-se também à costa brasilei-
ra, em Laguna, com a proclamação da 
República Juliana, e ao planalto catari-
nense, em Lages.

Essa guerra estendeu-se de 20 de 
setembro de 1835 a 1º de março de 
1845. Também é considerada por mui-
tos historiadores como uma das re-
voluções mais justas do mundo. Esta 
revolução foi a mais longa do Bra-
sil, durante quase dez anos, e tinha 
como ideal “liberdade, igualdade e 
humanidade”. 

A Semana Farroupilha é um 
evento festivo da Cultura Gaúcha 
que lembra o começo da Revolução 
que ocorreu em 20 de setembro de 
1835 (sendo este dia, feriado esta-
dual no Rio Grande do Sul). É uma 
data comemorada com desfiles em 
homenagem a líderes da Revolução 
Farroupilha, acampamentos, onde 
os amigos e apreciadores da cultura 
se reúnem para contar causos e his-
tórias, matear, comer um bom chur-
rasco e outras comidas campeiras.

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Loja Querência Gaúcha está localizada na Avenida sul brasil Acessórios para o chimarrão  

Roupas para peões, prendas e guris 

Telefone para contato é o (49) 98814 1289

Estabelecimento conta com bebidas artesanais

Local oferece vestuário, acessórios para churrasco, cavalaria e outros itens

em maravilha 
“E em Maravilha temos a loja 
Querência Gaúcha, onde tu vais 
encontrar tudo que precisas para 
sair bem pilchado, desde a gurizada 
até a prenda e o peão. são botas, 
chinelos campeiros e alpargatas, 
bombachas, camisas e polos, saias e 
sapatilhas de dança. Adornos como 
broches, lenços, cintos e guaiacas. 
Também temos uma ampla 
linha de presentes, como facas e 
equipamentos para o churrasco e o 
chimarrão. barricas para envelhecer 
cachaças e uma adega com vinhos 
e várias cachaças premiadas, além 
de encilhar seu pingo com o que há 
de melhor”, lembra Glacionir borba, 
proprietário da Querência Gaúcha”. 
Que complementa: “A Querência 
Gaúcha está localizada na Avenida 
sul brasil, abre de segunda a sexta-
feira das 8h às 11h30 e das 13h30 
às 18h30 e aos sábados das 8h 
ao meio-dia. A loja também possui 
um espaço especial para que seus 
clientes e amigos possam apreciar 
um bom mate ou até mesmo tomar 
uma cerveja gelada a capricho. 
venha nos visitar!”. 
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CDl/ae Evento também contou com curso sobre Vitrinismo e Visual Merchandising

Campanha de prêmios é lançada em maravilha
A CDL e Associação Em-

presarial realizaram, na noi-
te de terça-feira (10), o lan-
çamento da campanha de 
prêmios 2019/2020. Na opor-
tunidade o diretor-secretário, 
Paulo Hubner, apresentou o 
regulamento e a programa-
ção aos presentes. A campa-
nha conta com o patrocínio 
do Sicoob Credial, 114 em-
presas participantes e mais 
de R$ 50 mil em premiação. 

De acordo com Hubner, 
a campanha terá cinco me-
ses de veiculação com uma 
vasta programação, tanto 
para as empresas participan-
tes, quanto para seus clien-
tes. “Espera-se que a distri-
buição de cupons seja maior 
que a campanha do ano an-
terior, na qual foram dis-
tribuídos mais de 250 mil 
cupons”, ressalta. O regula-
mento encontra-se dispo-
nível para download no site 
www.aemaravilha.com.br.

O presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, 
prestigiou o evento e ressal-

tou a importância da ação, 
que visa movimentar o co-
mércio local e impulsionar 
as vendas. “O Sicoob sempre 
foi parceiro de ações como a 
campanha de prêmios e o Li-
quida Maravilha, o apoio di-
recionado para estas ações é 
uma forma de auxiliar a eco-
nomia maravilhense, vis-
to que essa é uma das nos-
sas maiores bandeiras. Nos 

sentimos muito prestigia-
dos em novamente apoiar 
esta campanha, que movi-
menta vários setores da nos-
sa economia. Seremos sem-
pre apoiadores de tudo o que 
visa o crescimento da nossa 
região”, diz Barbieri.

Programação
11/10/2019 - Participação 
Mundo da Criança no 

Comércio
12/11/2019 - Palestra O 
sucesso é uma Grande 
Palhaçada, com o palestrante 
vanicir Carlos stefanoski
12/2019 - visita do Papai 
Noel nas Empresas
22/12/2019 - Encontro de 
Papais Noéis
Casa do Senhor Noel 
(sábados especiais de 

dezembro)
Participação Campanha 
Liquida maravilha 2020 
(Entre os dias 8 e 15 de 
fevereiro de 2020)

Além disso, cada 
empresa participante 
terá direito a três mídias 
personalizadas para a 
divulgação da Campanha, 
além das divulgações em 
rádios e jornais locais

PrêmioS 
1º - Uma viagem com 
acompanhante para o 
Natal Luz em Gramado 
2º - Uma viagem com 
acompanhante para 
Maceió
3º - Um automóvel Onix 
zero quilômetro

Para concorrer aos 
prêmios basta comprar 
nas 114 empresas 
participantes, que estão 
identificadas com o 
adesivo da campanha 
Maravilha é Estar de 
Carro Novo e preencher 
corretamente o cupom.

eventO COntOU 
COm CUrSO aOS 
intereSSaDOS 

Depois do lançamento da 
campanha no auditório da CDL 
e Associação Empresarial ocor-
reu o curso sobre Vitrinismo e 
Visual Merchandising com a 
mestre em design de vestuário 
e moda, pesquisadora e docen-
te no ensino superior da moda 
com ampla experiência no 
mercado Susane Zanin. A ca-
pacitação foi promovida pelo 
Núcleo de Desenvolvimento 
Comercial, ligado à Associação 
Empresarial de Maravilha. 

Fotos: O Líder/Divulgação

susane Zanin ministrou curso sobre 
vitrinismo e visual Merchandising

Presidente do sicoob Credial com o diretor-secretário, Paulo Hubner, e servidoras da CDL e Associação Empresarial
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

Quase todos os tipos de maquia-
gem são permitidos para quem está 
na fase dos 20 anos, sendo preci-
so apenas prestar atenção nas mar-
cas de espinhas, muito comuns nes-
sa faixa etária.

A maquiagem para mulher de 20 
anos deve apresentar uma prepara-
ção mais suave com base e corretivo 
apenas para esconder as marquinhas 
indesejáveis da pele e finalizar com 
pó compacto na região “T” do rosto.

O blush deve ser aplicado leve-
mente nas maçãs do rosto. Mulheres 
negras devem escolher cores mais 
aproximadas do vinho, morenas po-

dem apostar no laranja e as brancas 
em nuances de rosa claro.

Para os olhos, o ideal é usar uma 
make mais básica e suave durante o 
dia, apostando em sombras nude e 
em tons claros, acompanhadas de 
máscara para cílios e lápis preto ou 
marrom, sem exageros.

Para a noite, a maquiagem dos 
olhos pode ser um pouco mais carre-
gada com sombra com cores mais in-
tensas, rímel, lápis e iluminar o can-
to dos olhos. Uma dica que valoriza 
ainda mais o olhar é o traço estilo ga-
tinho na parte superior dos olhos ou 
apenas esfumados.

Espero que tenham gostado das dicas.
Agora é com vocês, mulheres bonitas!

BoM FIM DE sEMANA A ToDos!

vOCÊ SaBe QUal a maQUiagem iDeal Para CaDa iDaDe?
Saiba respeitar as mudanças causadas pela idade usando a maquiagem 

que pode esconder as imperfeições e realçar a beleza feminina

A maquiagem é, sem dúvida, um ótimo recurso para 
valorizar ainda mais a beleza feminina, principalmente 
quando feita de acordo com cada faixa etária, respeitando 
sempre as mudanças do rosto e as tonalidades que 
combinam com os diferentes tipos de pele.

Entre os 30 e 40 anos a pele da mulher 
está passando por transformações e os si-
nais de idade começam a surgir aos pou-
cos. Por isso é preciso tomar alguns cuida-
dos para não errar na maquiagem. 

O corretivo e base devem ser aplicados 
em uma quantidade que a pele fique com 
a aparência natural, apenas escondendo al-
gumas manchas e as marcas de expressão. 

O pó compacto deve ser aplicado ape-
nas nas regiões que apresentam brilho, 
como no nariz, testa e queixo. O blush deve 
ser aplicado suavemente no sentido verti-

maQUiagem aOS 20 anOS

maQUiagem entre 30 e 40 anOS

maQUiagem a Partir DOS 50 anOS

cal da maçã do rosto e sem carregar muito.
As sombras muito coloridas e contras-

tantes já não combinam com a maquia-
gem para mulher entre 30 e 40 anos, por 
isso é ideal apostar em tons nude durante 
o dia e mais neutros e intensos como mar-
rom, cinza e preto para os looks noturnos. 

O lápis preto ou marrom e o rímel de-
vem ser usados para valorizar o olhar. Para 
os lábios, o ideal é apostar em batons em 
tons nude para o dia e uma tonalidade 
mais escura para complementar a make 
durante a noite.

As mulheres maduras precisam de al-
guns cuidados extras na hora de fazer a 
maquiagem. Para disfarçar as linhas de 
expressão e deixar o rosto mais jovem, a ma-
quiagem para a mulher a partir dos 50 anos 
deve ser usada de forma que deixe a pele 
com a aparência leve.

A base serve para uniformizar a pele e o 
corretivo ajuda a esconder as manchas e im-
perfeições. Para que as marcas de expressão 
não fiquem ainda mais evidentes, vá com 
calma na aplicação do pó compacto, ele deve 
ser usado apenas na região “T” do rosto, 
onde o excesso de brilho fica mais evidente.

Se as sobrancelhas forem muito finas, 
use o truque de engrossá-las com a ma-

quiagem, sempre respeitando seu desenho. 
Aposte nas sombras opacas em tons de nude 
e marrom esfumado suavemente para ilumi-
nar o olhar. Finalize dando mais volume aos 
cílios com o rímel.

O blush deve ser aplicado partindo da 
maçã do rosto, em sentido às têmporas 
para dar impressão de rosto mais levantado. 
Aposte nas cores pêssego e salmão para dar 
um ar mais jovem ao rosto. Nos lábios, use 
batom cremoso em tons mais suaves, como 
o nude e rosa claro.

http://www.dicasdemulher.com.br/maquiagem-para-olhos-estilo-gatinho/
http://www.dicasdemulher.com.br/maquiagem-para-olhos-estilo-gatinho/
http://www.dicasdemulher.com.br/como-fazer-olho-esfumado/
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De eventOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 57

EP
ESCOTILHAS

TOMEUPI
SAMAMBAIAS

TEPNOJO
FURIOSOO

TNDVERÃO
CONGELADOR

DUSEPE
CONSENSUAL
MICARETAUH

DAVBALA
OPIFARO
SRÇRAIZ

HOMEOPATIA

Aberturas
de ilumi-

nação nos
navios 

O último
dente a
nascer
(Anat.)

São (?) e
Príncipe, 
país insu-
lar africano

Símbolo
de "byte"
(Inform.)

O número
3,1416
(Mat.)

Planta pen-
durada em
varandas

(pl.)

Sentimento
de profun-
da repulsa

(?) globe,
variedade

de uva

Órgão co-
mumente
lesionado 
em judocas

Eu (?),
jogo com
amigos

recentes

Que tem a
aprovação 
das partes
envolvidas

Partícula
apassi-
vadora 
(Gram.)

(?) Hossei-
ni, o meni-
no-aranha 
da internet

(?)-eclâmp-
sia: hiper-
tensão na
gravidez

"Trem-
(?)", su-
cesso de

Ana Vilela
Zuzu

Angel,
estilista

brasileira
Parte 

consumida
na batata-

doce

De (?): na vertical
(?), olho de boi e

híbrida: variedades
de jabuticaba

O dono do 
boi (Folc.)

Inglês
(abrev.)

Atividade
favorita do glutão

Tratamento
alternativo
baseado na
diluição de
princípios

ativos

Festa fora
de época
embalada

ao som 
de axé

A estação
das férias
Alternativa
aos óculos

Lei que descreve o conjunto de
direitos que protegem a terceira

idade

Dado
utilizado

no cálculo da
aposentadoria

Irado
Aparelho 
de sorve-

terias

Flauta de 
som agudo
muito utili-
zada em
músicas

populares
Metro

(símbolo)

Líder católico cujo
pontificado durou 26

anos O 2º livro
da saga "Crepúsculo"

3/amo — red. 4/arat. 6/pífaro — sabará. 10/homeopatia.

eSPaÇO gOUrmet

14/9 Jantar Vasco da Gama – 20h – salão santa 
Terezinha bairro União

15/9 Almoço EEB Nossa Senhora da Salete – 11h 
– salão Paroquial Católico 
- Festa comunitária – 11h – Linha Primavera Alta
 
21/9 1º Jantar dos Campeiros – 20h – CTG Juca 
Ruivo 
- Show Nacional com Zé Felipe – 23h – Play Club

22/9 Festa comunitária – 12h – Linha 
sanga silva
- Festival de Bandas e Fanfarras – 15h – 
Espaço Criança sorriso
 
28/9 Festa Dalla Beer – 23h – Green 
Club

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

maravilha

INGREDIENTEs
2 pacotes de bolo pronto de chocolate 
1 copo de guaraná
2 latas de leite condensado
100g de coco ralado
2 colheres (sopa) de margarina
200g de chocolate meio amargo
1 lata de creme de leite com soro
coco ralado e raspas de chocolate para 
decorar

PavÊ 
PreStígiO

MoDo DE PREPARo
Leve ao fogo o leite condensado com a margarina e o 
coco ralado até formar um beijinho em ponto mole. Re-
serve. Pique o chocolate e leve ao micro-ondas por 45 
segundos. Adicione o creme de leite e mexa bem até 
formar um creme brilhante, a ganache. Na montagem, 
faça camadas alternadas de bolo regado com guaraná, 
beijinho e ganache de chocolate, finalize com o choco-
late e decore com coco ralado e raspas de chocolate.

S
e conforto é a or-
dem na hora de 
montar o look do 
dia, você vai amar a 

tendência das calças cargo! 
Até porque a origem dela é 
totalmente utilitária, já que 
foi criada para os milita-
res na década de 40 e tinha 
que, além de facilitar os mo-
vimentos durante as guer-
ras, carregar munições. Mas 
essa não é a primeira vez 
que esse modelo cai no gos-
to popular e quem viveu no 
final da década de 90 e iní-
cio dos 2000 lembra da febre 
das calças cargo.  

Agora elas voltam re-
paginadas para trazer mui-
to mais conforto e estilo aos 
nossos looks, tanto para ho-
mens, quanto para mulhe-
res. Por ser um modelo di-
ferenciado e mais largo, 
muitas dúvidas podem sur-
gir sobre os outros compo-
nentes do look.

Como a calça é mais lar-

CalÇa CargO

ga, o indicado é escolher 
blusas ou camisas mais jus-
tas e, no caso das mulheres, 
colocar a parte da frente da 
blusa por dentro da calça 
caso ela fosse cobrir o cós. 
Mulheres com quadril mais 
largo podem optar por mo-
delos de cintura alta e mo-
delagem reta na perna para 
disfarçar o volume.

Com relação aos cal-
çados, não existem limi-
tações. Tanto os homens 
como as mulheres po-
dem optar por tênis ou 
botas e, caso o calçado 
escolhido for a segun-
da opção, prefira colocar 
parte da barra para den-
tro da bota. Mulheres 
ainda podem usar a cal-
ça cargo com sapatilhas, 
sandálias e saltos caso a 
calça for mais colada na 
perna na parte da barra. 

As ocasiões para uso 
da calça cargo são as 
mais diversas, desde um 
simples passeio até ba-
lada ou trabalho, se este 
não tiver código de ves-
timenta. E o legal mes-
mo é misturar essa peça 
que é mais despojada 
com outros estilos e ma-
teriais, como um scarpin 
ou uma camiseta de teci-
do mais leve. 
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Vitrine

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

Os filhos e netos de Maria salete Wilman deixam registrada sua 
homenagem pela passagem do seu aniversário, amanhã (15). 
salete é moradora de Maravilha há 52 anos e foi professora na 
Escola de Educação básica Nossa senhora da salete por 25 
anos. Ela possui 5 filhos (que também residem em Maravilha), 8 
netos e 1 bisneto. Felicidades!

Cinco gerações da família schneider, 
que reside em Maravilha há 56 anos. Os 
descendentes do casal Hedo e Helma 
completam a 5ª geração da família. 
Hedo Rudi schneider, de 83 anos, é pai de 
Nestor valdir schneider, de 58 anos, que 
é pai de Moacir schneider, de 36 anos, pai 
de Ellen Eduarda schneider, de 17 anos, 
que é a mãe do pequeno Heitor, de 1 ano. 
Todos residem na Linha Guaraipo. 
Na segunda foto, ainda o registro com 
Helma Alzira, esposa de Hedo, e Nilda, 
esposa de Nestor. 

O Coral Municipal Cidade das 
Crianças, de Maravilha, convida 

a comunidade para prestigiar as 
próximas apresentações do grupo. 
Hoje (14) o Coral vai se apresentar 
no Encontro de Corais da Acima e 

amanhã (15) na missa da igreja matriz 
Católica de Maravilha, às 9h. No 

próximo sábado (21) o Coral Municipal 
participa do culto gauchesco em 

Cunha Porã e no domingo (22) do 
culto da igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no brasil de Maravilha. Ainda 

no dia 20 de outubro o compromisso 
é na igreja Evangélica de Confissão 

Lutera (próxima ao Fórum). 

Juliane Wolf , 
proprietária do 

salão Juli Wolf Hair 
Design, comemorou 

mais um ano de 
vida no dia 12/09! 

Muita alegria, paz e 
harmonia. Que todos 

os seus desejos se 
realizem. Parabéns!

Marcina Cella, que já foi primeira dama 
de Maravilha, completou seus 97 anos 
no último dia 7. Comemorou esta data 
com os filhos, netos e bisnetos. Parabéns, 
felicidades sempre!!
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARqUITETANdO

a liÇãO Da “tigela De maDeira”

Nossa população está envelhecendo cada vez mais e 
questiono, como estamos tratando nossos idosos? A história 
que vou compartilhar com você traz esta reflexão.  

 Sua autoria ainda é desconhecida, mas é uma grande li-
ção, confira. 

 Conta a história que um senhor já idoso foi morar na casa 
de seu filho, com sua nora e seu neto (de quatro anos). 

As mãos do senhor, já por sua idade avançada, eram trê-
mulas, estava já com a visão muito fraca e apresentava dificul-
dades para caminhar. Na hora das refeições era mais compli-
cado, suas mãos tremiam tanto que por vezes algumas ervilhas 
acabavam rolando ao chão. Ao pegar seu copo de leite, acaba-
va derramando na mesa, o que irritava muito o filho e a nora. 

“Precisamos tomar uma providência com respeito ao pa-
pai”, disse o filho. “Já tivemos suficiente leite derramado, baru-
lho de gente comendo com a boca aberta e comida pelo chão.” 

Ao final da conversa, o casal decidiu então colocar uma 
pequena mesa em um canto da cozinha, onde o senhor comia 
sozinho, enquanto o restante da família comia à mesa, satis-
feitos. Por acabar quebrando alguns pratos, ao avô foi dada 
uma tigela de madeira. Quando por vezes a família olhava 
para ele na mesinha, percebiam que tinha lágrimas nos olhos, 
mesmo assim, só sabiam reclamar quando ele deixava algo 
cair no chão. 

O menino, de apenas quatro anos, assistia e prestava aten-
ção em tudo. Certa noite, antes de se reunirem à mesa para 
jantar, o pai viu seu filho no chão, mexendo com pedaços de 
madeira, e resolveu perguntar o que era. 

“O que você está fazendo?”, perguntou à criança. O meni-
no, com grande inocência, respondeu: 

“Oh, estou fazendo uma tigela para você e mamãe come-
rem, quando eu crescer.” 

Com um sorriso doce, o menino voltou a manusear os pe-
daços de madeira. 

As palavras sinceras da criança tiveram um grande impac-
to nos pais, que ao ouvirem isso sentiram as lágrimas rolar por 
seu rosto. Mesmo sem falar nada, um olhou para o outro, e já 
sabiam o que deveriam fazer. 

Naquela mesma noite, o pai do menino pegou o avô pe-
las mãos e o levou até a mesa, para que ele ficasse junto da fa-
mília. Desde então, o avô fez todas as refeições com a família. 
A partir desta data, por algum motivo, o casal não se importa-
va mais com o garfo que caía no chão ou com o copo de leite 
que virava na mesa.

Não esqueça, as pessoas sempre vão esquecer do que 
você disse, mas nunca vão esquecer de como você as tratou.

QUanDO fOram inventaDaS aS JanelaS De viDrO?
Você já se fez essa per-

gunta? Pode parecer estra-
nho imaginar, à primeira 
vista, que nem sempre ti-
vemos janelas em nossas 
construções, tampouco elas 

eram vedadas por um ma-
terial transparente capaz de 
permitir a entrada de ilumi-
nação natural em recintos 
escuros ou de fazer uma bar-
reira contra o frio: o vidro.

Não há um consenso sobre 
a origem desse material, mas sa-
be-se que a produção do vidro 
acontece com a mistura de al-
guns elementos, dos quais des-
tacam-se três (sílica ou areia, 
soda cáustica e cal). Submetidos 
a altíssimas temperaturas que 
chegam até 1.700ºC derretem e, 
rapidamente, cristalizam-se.

Neste artigo será aborda-
da, da forma mais sucinta possí-
vel, a história desse processo. O 
que é sabido é que encontraram 
nos arredores do Egito objetos e 
utensílios domésticos produzi-
dos com o vidro há milhares de 
anos. Estima-se que os primei-

ros tenham sido feitos há cer-
ca de 4.500 anos. Com o avanço 
da tecnologia em sua produção, 
historiadores consideram que as 
primeiras janelas vedadas com 
esse material datam de 3.000 
anos atrás.

Segundo pesquisas, acredi-
ta-se que por volta do século II 
a.C. os povos babilônicos per-
ceberam que o vidro se tratava 
de um material maleável. Des-
sa forma, os relatos levam a crer 
que o vidro, ainda em estado lí-
quido, era esticado em uma su-
perfície plana com bordas altas 
e, então, alisado com o auxílio 
de um rolo.

Atualmente o vidro mais 
utilizado para a produção de 
janelas é o vidro float. Em sua 
composição estão os elemen-
tos mais básicos: sílica (areia 
industrial), potássio, alumina, 
sódio, magnésio e cálcio, que 
são aquecidos em altas tempe-
raturas que chegam a 1600ºC e 
transformam-se em uma massa 
viscosa. A mistura é, então, des-
pejada em piscinas de estanho 
líquido de densidade maior, ge-
rando uma mistura heterogê-
nea na qual o vidro flutua sobre 
o estanho conformando uma 
chapa 100% plana, daí o moti-
vo dele também ser conhecido 
como vidro plano ou vidro co-
mum. Logo após, ele passa por 
um processo de resfriamento 
gradual que o deixa com a apa-
rência transparente para que 
seja, então, cortado.

Por não receber nenhum 
tipo de tratamento específico, 
tem a vantagem de ser um dos 
vidros mais baratos dos utiliza-
dos na construção civil, no en-
tanto, essa sua característica 

também gera sua maior des-
vantagem, já que é uma das op-
ções mais inseguras por que-
brar-se facilmente.

A versão das janelas que co-
nhecemos atualmente é com-
posta por uma placa de vidro 
apoiada em um caixilho. É co-
mum que esse caixilho seja de 
alumínio, mas é frequente o 
uso de outros materiais, como 
madeira, ferro, aço, inox ou até 
mesmo de PVC, sendo essa úl-
tima versão muito utilizada 
como uma barreira extra aos 
ruídos e às temperaturas muito 
frias e/ou muito quentes.

Extraído de: www.archdaily.com.br

Cada vez mais esse 
material vem sendo utili-
zado em aplicações arqui-
tetônicas diversas devido 
às suas principais caracte-
rísticas, dentre elas: a ver-
satilidade de sua aparência 
(que é transparente mas 
pode ser transformada em 
translúcida, opaca, colori-
da ou espelhada, gerando 
uma infinidade de acaba-
mentos possíveis); dureza, 
resistência e propriedades 
termoacústicas. 



,  MARAviLHA 14 DE sETEMbRO DE 2019 19

BenefíCiOS
Sicredi lança máquina Compacta de Cartões

Em um mundo cada vez 
mais dinâmico, todos procu-
ram meios flexíveis, seguros, 
práticos e ágeis de realizar pa-
gamentos, transações e outros 
serviços financeiros. Com o ob-
jetivo de oferecer maior conve-
niência, o Sicredi lançou a Má-
quina Compacta de Cartões.

A nova solução, volta-
da principalmente para mi-
cro e pequenos empreendedo-
res, autônomos e profissionais 
liberais, podendo ser solici-
tado por pessoas físicas tam-
bém, oferece mais mobilidade 
e autonomia na hora de reali-
zar vendas. Ela opera sem bo-
bina, aceita os principais car-
tões (débito, crédito e refeição), 
pagamentos por aproximação 
(NFC) e realiza recarga de ce-
lular pré-pago. A máquina não 
tem aluguel ou taxa de ade-
são e já vem com Wifi, chip e 
plano grátis, eliminando a ne-
cessidade de número de ce-
lular para funcionamento.

O associado de Sauda-

volnei Poltronieri destaca os benefícios e a facilidade de uso da máquina

des Volnei Poltronieri está sa-
tisfeito com a chegada da má-
quina compacta em sua loja. 
“É muito fácil de usar, eu mes-
mo configurei. Como tenho 
um estabelecimento peque-
no não podia fazer muitas par-
celas em uma venda e, agora, 

consigo fazer em até 10 ve-
zes. Outra questão é que des-
de que aderi à máquina tive 
mais vendas. Além de todas es-
sas vantagens, com as com-
pras no cartão, se torna uma 
segurança para nós”, afirma.

Para adquirir a máqui-

na compacta, o associado pre-
cisa ir até a sua agência do Si-
credi e realizar a contratação. 
A Máquina Compacta de Car-
tões do Sicredi aceita as bandei-
ras Visa, Master, Elo, Hipercard, 
American Express, Ticket, Sode-
xo, Alelo e Cabal Vale. Com ela, 
por meio do portal de serviços, os 
associados conseguem gerenciar 
suas vendas e controlar os rendi-
mentos do seu negócio, pelo por-
tal de serviços da Compacta.

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Direito pode ser pedido até o fim de novembro

A partir deste mês as pesso-
as que podem pedir a isenção do 
IPTU devem comparecer na Se-
cretaria de Assistência Social, na 
Rua Portugal, próximo ao lotea-
mento Nosso Sonho. Toda a docu-
mentação exigida deve ser levada 
no local nas segundas e sextas-
feiras. O horário de atendimen-
to é das 7h30 às 11h30 e das 13h às 

17h. Julia Reckers, assistente social 
e responsável pelos encaminha-
mentos, lembra que todas as quin-
tas de manhã o atendimento é fei-
to no Centro Múltiplo Uso (Cumu) 
no Bairro Bela Vista. De acor-
do com Julia, para tirar dúvidas as 
pessoas devem entrar em contato 
direto com ela na Secretaria ou no 
Camu ou pelo telefone 3664 1952. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

iPtU

Dia 22 

aberto o prazo para 
pedidos de isenção

Cultura promove festival 
de Bandas e fanfarras 

A Associação Comercial e In-
dustrial de Chapecó emitiu uma 
nota, nesta semana, protestando 
contra a paralisação das obras de 
restauração da BR-282 entre São 
Miguel do Oeste e Chapecó. Além 
disso, eles questionam a falta de 
dinheiro para o ano que vem. 
“Revoltante e inaceitável, porém 
é o fato da Proposta do Orçamen-
to Geral da União para 2020 não 
prever e não contemplar a BR-282 
com verbas, pois ela sequer é ci-
tada no rol de investimentos fe-
derais em infraestrutura progra-
mados para o próximo exercício”, 
afirmam na nota.

A manifestação afirma que “a 
suspensão dos pagamentos para 
a empreiteira provocou a parali-
sação das obras”. Segundo a enti-
dade, o apelo está sendo feito para 
todas as lideranças. “Para que o 
governo de Santa Catarina, a As-
sembleia Legislativa e as Federa-
ções patronais e de trabalhadores, 
bem como os catarinenses em ge-
ral, sensibilizem o governo federal 
e o Congresso Nacional para re-

ParOU Dnit nega suspensão dos trabalhos e afirma que aguarda 
repasse de R$ 6 milhões para 2019

empresários protestam contra 
paralisação de obras na Br-282

Máquinas não estão mais na pista e não há movimentação de trabalhadores

parar essa injustiça”.  

Dnit nega ParaliSaÇãO
A reportagem do Jornal O Lí-

der entrou em contato com o De-
partamento Nacional de Infraes-
trutura de Transportes (Dnit) em 
Florianópolis. De acordo com a 
assessoria de comunicação, não 
há paralisação e existe dinhei-
ro empenhado para a obra, por 
esse motivo o trabalho não esta-
ria parado. No entanto, políticos 
estão em busca de recursos para 

o ano que vem e novas emendas 
para 2019, no objetivo de garan-
tir a continuidade da obra. O re-
curso empenhado seria de R$ 
6 milhões para este ano, aguar-
dando apenas a liberação. A ban-
cada catarinense em Brasília es-
taria tentando a liberação de R$ 
19 milhões ainda para este ano. 

DePUtaDO inDignaDO
Durante seu pronuncia-

mento na quarta-feira (11), o vice
-presidente da Assembleia Legis-

lativa de Santa Catarina (Alesc), 
Mauro de Nadal, manifestou in-
dignação ao governo federal com 
a paralisação das obras nas ro-
dovias federais do Oeste catari-
nense. “Inaceitável e vergonho-
so o que está acontecendo com 
o Oeste. O governo federal está 
deixando de lado uma região 
produtora, com um agronegócio 
exemplar, com um polo metal-
mecânico em destaque e de uma 
economia forte. Isso nos entriste-
ce”, comentou o parlamentar.

Arquivo/O Líder

O evento será no próximo 
domingo (22), com início às 15h, 
no Espaço Criança Sorriso, pro-
movido pelo Departamento 
de Cultura de Maravilha. A edi-
ção 2019 do Festival de Bandas e 
Fanfarras terá a participação de 
14 grupos, somando mais de 600 
componentes. As bandas e fan-
farras são de Maravilha, além de 
visitantes de municípios de San-
ta Catarina e Rio Grande do Sul. 

Conforme explicou a direto-

ra de Cultura, Rosi Reichert Hei-
neck, o festival é demonstrati-
vo e todos os grupos vão receber 
um troféu de participação. “É um 
festival para que as pessoas te-
nham a oportunidade de assistir 
novamente as bandas e fanfar-
ras que se apresentam em Mara-
vilha no dia 7 de setembro, além 
de prestigiar apresentações que 
vêm de outras cidades. Esse fes-
tival é um evento lindo e con-
vidamos toda a comunidade”.

Evento ocorre anualmente no Espaço Criança sorriso 

Divulgação
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PÁtria Grupos inovaram nas manifestações e levaram para as ruas cores e temas sobre o Brasil

Com milhares de pessoas, desfile 
marca comemorações de 7 de Setembro
EDERsoN ABI

Milhares de pessoas par-
ticiparam do desfile em co-
memoração ao Dia da In-
dependência do Brasil no 7 
de Setembro, em Maravilha. 
Após a abertura com a pre-
sença das autoridades no 
Espaço Criança Sorriso, o 
desfile começou seguindo 
pela Avenida Araucária até 
a Avenida Sul Brasil, onde 
foi montado o palco princi-
pal. Daquele ponto, as auto-
ridades puderam observar 
a passagem das fanfarras e 
grupos. 

A abertura teve pronun-
ciamentos da prefeita, Rosi-
mar Maldaner, prefeita mi-
rim, Vitória Luísa Galera 
Roversi, e o vice-prefeito mi-

rim, Vitor Soccio Lang. Além 
disso, alunos do CEI Criança 
Feliz, turmas Pré 1 C e D, das 
professoras Gilmara Roversi 
e Débora Carlesso, encanta-
ram o público ao apresentar 
a música “Vamos construir”. 
Neste ano, desfilaram vários 
grupos escolares, com des-
taque especial para as fan-
farras, que deram brilho di-
ferenciado para o desfile. Os 
integrantes levaram carta-
zes e temas sobre o país e a 
vida do cotidiano brasilei-
ro. Desfilaram os seguintes 
grupos: Banda Marcial, au-
toridades, Educação Infan-
til, Apae Marisol, CE Mon-
teiro Lobato, Ceja, EEB João 
XXIII, Sistema DOM, Caic, 
CEV Raymundo Veit, EEB-
NS da Salete, EEB Santa Te-

rezinha, Banda Marcial, EEF 
Juscelino Kubitschek de Oli-

veira, professores da rede 
municipal, Polícia Militar e 

Corpo de Bombeiros. 
De acordo com a prefei-

ta, o desfile foi um sucesso e 
o tempo colaborou.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Autoridades e banda Marcial puxaram o pelotão para iniciar o desfile

A educação infantil desfilou logo depois com alunos de Pré 2 Apae Marisol, que atende 124 alunos Centro Educacional Monteiro Lobato atende 170 alunos divididos em 12 turmas

Ceja atende 14 municípios que pertencem à Coordenadoria de Educação de Maravilha A EEb João XXiii atende 38 turmas nos turnos matutino e vespertino DOM sistema Educacional é uma escola do sistema particular de ensino 

Centro Educacional Mundo infantil tem aproximadamente 658 alunos matriculados O Centro Educacional Raymundo veit teve pelotão de pais representando a família na escola EEb Nossa senhora da salete destacou valores cívicos e a fanfarra da instituição
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EEb santa Terezinha possui 453 alunos do ensino fundamental ao ensino médio banda Marcial Cidade das Crianças possui 22 anos de atividades Escola de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira possui 12 turmas

A rede municipal de ensino possui 10 centros de educação infantil e três escolas de 
ensino fundamental

Polícia Militar apresentou viaturas e os soldados participaram da marcha Corpo de bombeiros e samu, com equipe completa, fecharam as apresentações

fOtOS geraiS

Prefeita, Rosimar Maldaner, e lideranças hastearam as bandeiras antes do desfile Desfile começou com autoridades e partiu do Espaço Criança sorriso Fanfarras foram o grande destaque na passagem dos grupos pelas avenidas

Mosaico foi formado com a bandeira do brasil em frente ao palco das autoridades Avenida Araucária ficou lotada para o desfile da rede infantil municipal Nos prédios, várias pessoas acompanharam a passagem dos pelotões
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Com participação de 
sete candidatas, Flor do Ser-
tão definiu as novas sobera-
nas na noite de sábado (7). A 
rainha eleita é Andrieli Perei-
ra Provensi, que irá represen-
tar o município, juntamente 
com a primeira-princesa, Tai-
nara Romeiro, também es-
colhida como a candidata 
mais simpática por voto po-
pular, e a segunda-princesa, 
Diana Zanella.

Além disso, uma das no-
vidades desta edição do con-
curso foi que cada partici-
pante precisou elaborar um 
projeto social durante o pe-
ríodo de preparação. “Estou 
muito feliz. Minha gratidão 
a todos que se envolveram 

SOBeranaS Evento fez parte das comemorações de 
aniversário do município 

andrieli Pereira Provensi é 
eleita rainha de flor do Sertão 

Novas soberanas foram coroadas na noite de sábado (7) 

Naja Eventos

para o sucesso deste concur-
so. Abraço com muita dispo-

sição o desafio de atuar, jun-
to com as demais soberanas, 

para ajudar nosso município”, 
destaca Andrieli.

Sete De SetemBrO 

Desfiles reúnem público 
expressivo na região 

Em comemoração ao Dia 
da Independência do Brasil, 
em 7 de setembro, municí-
pios da região contaram com 
o tradicional desfile cívico. 
Em Flor do Sertão o evento 
teve a participação dos alu-
nos do Centro Educacional 
Padre Luis Muhl e da Esco-
la Estadual Jorge Lacerda, re-
presentantes dos grupos de 
mães e idosos, mulheres do 
Grupo Amigas da Vida e só-
cios do CTG Estância do Ipê.

A solenidade também 
deu início à programação do 
mês de aniversário do mu-
nicípio, que comemora 24 
anos. Na ocasião, os partici-
pantes marcharam ao som 
da Fanfarra, que está em 
processo de mudança para 
Banda Marcial, com inser-
ção de novos instrumentos, 
criação do corpo coreográ-
fico e aumento no núme-

ro de membros, sob a regên-
cia do maestro Carlos Müller.

Em Bom Jesus do Oes-
te o desfile cívico foi realiza-
do domingo (8), com partici-
pação de representantes do 
Executivo e Legislativo, alu-
nos da Escola Estadual Pro-
fessor Silvio Romero, Esco-
la Municipal Albano Borre e 
Jardim de Infância Chapeuzi-
nho Vermelho, Departamen-
to de Cultura, Departamen-
to de Esportes, escolinha da 
Chapecoense, equipe da Se-
cretaria de Saúde represen-
tando o grupo Nutrir Corpo 
e Mente, servidores públicos 
municipais, Grupo de Ido-
sos Bom Jesus, Conselho Tu-
telar e os cavaleiros. O even-
to contou com o apoio e a 
segurança da Polícia Mili-
tar e a participação da Ban-
da Municipal de Itapiran-
ga, encantando o público.

 Annie/Divulgação

Munícipes prestigiaram o evento na Avenida Flor do sertão

bom Jesus do Oeste promoveu desfile cívico na manhã de domingo (8) 

Charlaine Kreuz/Divulgação

Com o objetivo de sensibi-
lizar os jovens para uma reali-
dade social diferente, para que 
possam se conscientizar da im-
portância de estudar, buscar co-
nhecimentos e mudar o olhar 
diante da sociedade, é que o Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/MG, 
dentro da formação do Progra-
ma Líder Jovem, proporcionou 
viagem para conhecer o Com-
plexo Penitenciário de Chape-
có. Os 81 participantes foram 
divididos em quatro turmas, 
para realizar as visitas entre os 
meses de julho e setembro.

O roteiro compreendeu vi-
sita na Penitenciária Agríco-
la, Presídio Regional Masculino, 

SiCreDi
Programa líder Jovem proporciona visita a 
Complexo Penitenciário em Chapecó

Penitenciária Industrial e Cen-
tro de Atendimento Socioedu-
cativo (Case). Os jovens tiveram 
a oportunidade de conhecer as 
instalações das casas prisionais, 
o funcionamento e os procedi-
mentos adotados pelos agen-
tes penitenciários, bem como ti-

veram contato com detentos. 
Caroline Tomczak, que par-

ticipou de uma das turmas, re-
latou que ficou impressionada 
com a realidade que presen-
ciaram. “O que mais chamou 
atenção é que qualquer ação 
pode comprometer o nosso fu-

turo, então precisamos pensar 
os nossos atos. Conhecer essa 
realidade é impactante e de-
monstra que precisamos ser ci-
dadãos conscientes”, diz. 

Há oito anos o programa Lí-
der Jovem contribui com o de-
senvolvimento de aptidões, ha-
bilidades e competências dos 
participantes para serem re-
ferência de liderança na so-
ciedade. Desde então 330 jo-
vens já realizaram a formação 
e duas turmas estão em an-
damento. Com duração de 
um ano, o Programa contem-
pla sete módulos com encon-
tros presenciais, atividades de 
campo, viagem e formatura. 

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Participantes foram divididos em quatro turmas para realizar a visita
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seu corpo foi velado na igreja Católica da 
Linha bela União, em belmonte, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ErNo iVo mULLEr
Faleceu no dia 9 de setembro, em sua 
residência, aos 80 anos. seu corpo foi velado 
na casa mortuária municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

margariDa LaNTZ HaUFF
Faleceu no dia 10 de setembro, no Hospital 
são José de Maravilha, aos 94 anos. seu 
corpo foi velado na igreja da comunidade da 
Linha Humaitá, em Cunha Porã, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

DaVi marTiNS riSToW
Faleceu no dia 10 de setembro, no Hospital 
são José de Maravilha, aos 11 anos. seu corpo 
foi velado na capela mortuária municipal de 
Maravilha, rumando logo após para o crematório 
Jardim das Oliveiras, em Francisco beltrão (PR). 

iraCi FaTima ECKEr
Faleceu no dia 10 de setembro, no Hospital 
Regional de são Miguel do Oeste, aos 60 anos. 
seu corpo foi velado na igreja da Linha Canela 

Gaúcha, em são Miguel do Oeste, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

iNES CaVaLLi
Faleceu no dia 11 de setembro, em sua 
residência, aos 72 anos. seu corpo foi velado 
na igreja sagrada Família do bairro Floresta e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

EUgENia CoLaSSo
Faleceu no dia 11 de setembro, no Hospital de 
são José do Cedro, aos 87 anos. seu corpo foi 
velado na Capela da Ressureição, em são José 
do Cedro, e sepultado no cemitério municipal.

aLCiDES FiNN 
Faleceu no dia 11 de setembro, no Hospital 
Regional de são Miguel do Oeste, aos 84 
anos. seu corpo foi velado na igreja do bairro 
Estrela, em são Miguel do Oeste, e sepultado no 
Cemitério da Linha bela vista das Flores.

JoSÉ SEHN
Faleceu no dia 11 de setembro, no Hospital 
são José de Maravilha, aos 55 anos. seu corpo 
foi velado na capela mortuária municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha.

roBErT aXELroD
O ator Robert Axelrod morreu 
no dia 7 de setembro, aos 70 

anos. Ficou famoso por dar 
voz ao Lord Zedd, vilão de Power 

Rangers, além de contribuir com desenhos 
animados como Digimon e Cowboy bebop.

JoHN WESLEY
O ator John Wesley morreu 
no dia 8 de setembro, aos 72 
anos, vítima de câncer. Wesley 

serviu ao exército americano 
antes de ser ator e chegou a combater no 
vietnã. Ficou conhecido do grande público 
pelo personagem Dr. Hoover, da série 
clássica Um Maluco no Pedaço. 

CamiLo SESTo
O cantor, compositor e produtor 
musical espanhol Camilo sesto 
morreu no dia 8 de setembro, 

aos 72 anos. Ao longo da 
carreira de mais de quatro décadas, 

lançou 40 discos, transitando em ritmos que 
iam do pop ao rock.

JEFF FENHoLT
O ator Jeff Fenholt morreu 
no dia 10 de setembro, aos 
68 anos. Ele ficou famoso por 

interpretar Jesus no famoso 
musical de Andrew Lloyd Webber, que 
estreou na broadway em outubro de 1971. 
Fenholt fez mais de 700 apresentações com 
a ópera.

HErNaNi LUiS BarBoSa
O Rei Momo do Carnaval de 
Florianópolis, Hernani Luis 
barbosa, morreu no dia 10 de 

setembro, aos 64 anos, vítima de 
câncer. Nos anos 1980 foi eleito o Rei Momo 
da capital catarinense e desempenhava a 
função há 34 edições. 

DaNiEL JoHNSToN
O cantor Daniel Johnston morreu 
no dia 11 de setembro, aos 58 
anos, vítima de ataque cardíaco. 

seu primeiro álbum, “songs of pain”, 
foi lançado em 1981 e desde então ele lançou 
vinte discos. Johnston era cultuado entre 
bandas de rock alternativo e em circuitos de 
música independente.

LaUrENTiNo ZaNETTi
Faleceu no dia 4 de setembro, no Hospital Regional 
de são Miguel do Oeste, aos 69 anos. seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal de Guaraciaba.

marLi maria gUZZo LUDWig
Faleceu no dia 5 de setembro, com 62 anos, no 
Hospital são Paulo de Xanxerê, aos 62 anos. 
seu corpo foi velado na Capela Mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal 
de Guaraciaba.

João aLaiDES D’aNHaia 
Faleceu no dia 5 de setembro, no Hospital de 
Tunápolis, aos 73 anos. seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária de santa Helena e sepultado 
no cemitério municipal.

aLVirio BrUSToLiN
Faleceu no dia 8 de setembro, no Hospital são 
Paulo de Xanxerê, aos 86 anos. seu corpo foi 
velado no santuário de Nossa senhora do 
Caravaggio de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério da comunidade.  

HiLDEgarD BrEUNig KoNFLaNZ
Faleceu no dia 8 de setembro, no Hospital 
Nossa senhora das Mercês, aos 67 anos. seu 
corpo foi velado na igreja Luterana de Lagoa dos 
Patos e sepultado no cemitério da comunidade. 

aNgELo DECoL
Faleceu no dia 9 de setembro, no Hospital 
Regional de são Miguel do Oeste, aos 83 anos. 

ObITUÁrIO

mÊS De aniverSÁriO O clube promove hoje um evento festivo com homenagens no Restaurante Zatt

rotary Club de maravilha comemora 25 anos 

PrOgramaÇãO De aniverSÁriO 
Para comemorar os 25 anos, o Rotary Club de Maravilha promove um 
evento hoje (14), a partir das 20h, no Restaurante Zatt. A programação 
terá homenagem para os ex-presidentes e também ao padrinho Rotary 
Club de são Miguel do Oeste. O evento terá a presença de rotarianos e 
ex-rotarianos, clubes de serviços vizinhos e lideranças locais. 

CARINE ARENHARDT

Um dos mais tradicionais 
clubes de serviço do mundo 
está comemorando 25 anos 
de atividades em Maravilha. 
Fundando em 15 de setembro 
de 1994 no município, apadri-
nhado pelo Rotary Club de São 
Miguel do Oeste, o Rotary Club 
Maravilha é atualmente com-
posto por 39 sócios, que re-
presentam diversas áreas de 
atuação na sociedade. Os só-
cios-fundadores foram Aristi-
des Vieira Brandão Filho, Luiz 
Carlos Matiello Curti, Moacir 
da Rosa Alves, Armindo Abel 
Zanin, Juscelino Luiz Folle e 
Celésio Colla.

Integrante do Distrito Ro-
tário 4740, o clube promove 
encontros semanais para tratar 
de temas diversos, com desta-

que especial para as causas co-
munitárias. O ideal de cada só-
cio é servir ao próximo através 
do lema rotário “Dar de Si, an-
tes de Pensar em Si”. Ao lon-
go da história, o clube teve 26 
presidentes, sendo que atual-
mente o cargo é ocupado por 
Simone Dariva Raber, gestão 
2019/2020, com o lema “O Ro-
tary conecta o mundo”.

simone Dariva Raber é a atual 
presidente

PrinCiPaiS PrOJetOS e aÇÕeS
- Projeto Coberta do amor: Faz a 
manutenção do quarto maternidade sUs 
do Hospital são José, com entrega de 
352 cobertores e mudas de árvores aos 
recém-nascidos.
- Projeto maravilha de Natal, em parceria 
com Nelson Salmin: Arrecada alimentos 
e brinquedos para crianças carentes.
- Projeto Profissional Destaque
- Jantar das massas
- Entrevero de Pinhão
- Patrocinador e apoiador do Proerd 
- Participação em Campanhas da 
Pólio Plus
- Participação no Conselho da Criança e 
do adolescente
- Participação no Conselho da merenda 
Escolar
- Participação no Conselho municipal de 
Saúde
- Visita aos internados no Hospital São 
José em datas comemorativas

Um dos projetos mantém o quarto da maternidade sUs do Hospital são José  

Divulgação

Arquivo/O Líder
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COTIDIANO

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

Um grave acidente tirou a 
vida de uma criança por vol-
ta das 17h de terça-feira (10), no 
Centro de Maravilha. Foi na Ave-
nida Anita Garibaldi, nas proxi-
midades da empresa Oeste Tin-
tas. Corpo de Bombeiros, Samu e 
Polícia Militar estiveram no local. 

Um menino de 11 anos esta-
va em uma bicicleta e foi atrope-
lado por um caminhão-caçam-
ba carregado com terra. Ele ficou 
gravemente ferido, com múlti-
plas fraturas, e foi encaminhado 
ao Hospital São José de Maravi-
lha, mas não resistiu e morreu. 

A vítima é Davi Ristow. O cul-
to com corpo presente foi realiza-
do às 14h de quarta-feira (11), com 
a presença de dezenas de pesso-
as. Após, o corpo foi encaminhado 
para o crematório Jardim das Oli-
veiras, em Francisco Beltrão/PR.

Por conta da morte do me-
nino, as escolas de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Salete e o 
DOM Sistema Educacional can-

trÂnSitO Após acidente, motorista foi preso e deve responder 
por homicídio culposo, quando não há intenção de matar

Criança morre atropelada por 
caminhão na avenida anita garibaldi

Guarnições de socorro foram até o local; menino foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu

Flores foram acomodadas próximo ao local do acidente 

celaram as aulas na quarta-feira.

mOtOriSta PreSO
A Polícia Civil prendeu o 

motorista que dirigia o caminhão 
logo após o acidente na Avenida 
Anita Garibaldi. De acordo com 
o delegado Joel Specht, que con-
versou com a reportagem do Jor-
nal O Líder, o homem parou e 
prestou socorro. Porém, foi pre-
so após o acidente. O delegado 
explica que o teste do bafôme-
tro constatou ingestão de álcool, 
de forma mínima. Por esse moti-

Fotos: Divulgação

eStaCiOnamentO e ParaDa

Acredito que a maioria já deve ter visto placas verticais e sinali-
zação horizontal informando que num determinado local apenas é 
possível embarque e desembarque de passageiros, como por exem-
plo, em pontos de ônibus, ou até mesmo nas saídas dos colégios.

Pois bem, por esse motivo, hoje iremos falar a diferença perti-
nente à parada e estacionamento, pois nesses locais que citei acima, 
essa sutil diferença poderá lhe acarretar uma infração de trânsito.

Conforme o Código de Trânsito Brasileiro:
PARADA é imobilização do veículo com a finalidade e pelo tem-

po estritamente necessário para efetuar embarque ou desembarque 
de passageiros.

EsTACIoNAMENTo é imobilização de veículos por tempo su-
perior ao necessário para embarque ou desembarque de passageiros.

Percebam que, quando há placa indicando que naquele deter-
minado espaço somente é possível embarque e desembarque de 
passageiros, não se pode estacionar o veículo, sob pena de se assim 
o fizer incorrer em infração de trânsito.

Importante é ficar atento à sinalização de trânsito e verificar que 
tipo de veículo poderá realizar o embarque e desembarque de passa-
geiros, se somente ônibus e micro-ônibus, ou até mesmo os demais 
veículos automotores.

Tenham todos uma boa semana!

vo ele foi preso em flagrante e le-
vado para a delegacia. O homem 
vai responder pela morte combi-
nada com ingestão de bebida al-
coólica na direção do caminhão. 

No local, o delegado presen-
ciou que o motorista não teve a 
intenção de provocar o aciden-
te com morte. Porém a quantida-
de mínima de álcool no sangue 
abriu inquérito para investiga-
ção da Polícia Civil, que aguarda 
o laudo pericial do local do aci-
dente, além da análise de câme-
ras de monitoramento. 

Agora, o Poder Judiciário vai 
decidir se ele permanece preso 
ou responde em liberdade. O ho-
mem pode ser indiciado por ho-
micídio culposo (quando não há 
intenção de matar) com influên-
cia de álcool. 

Um homem morreu após 
acidente com caminhão-guin-
cho na tarde de quinta-fei-
ra (12), na esquina da Avenida 
Rio Branco com a Rua São Salva-
dor, no Centro de Pinhalzinho.

Trata-se do motorista do cami-
nhão, um homem de 29 anos. De 
acordo com moradores, ele realizava 
uma manobra para estacionar o ve-

ículo no terreno utilizado pela em-
presa quando, por motivos desco-
nhecidos, desembarcou do veículo.

Ao perceber que havia per-
dido o controle e o guincho des-
cia em marcha ré em direção a 
uma residência, o motorista pode 
ter tentado parar o caminhão e 
acabou morrendo esmagado no 
muro da casa, que desabou.

Homem ficou esmagado entre o muro de uma casa e caminhão

Nova FM

aCiDente
homem é prensado por 
caminhão e morre em Pinhalzinho

A Promotoria de Justiça de 
Mangueirinha, com apoio do Ga-
eco de São Miguel do Oeste e 
da Polícia Militar do Paraná de-
flagrou, nesta semana, a Opera-
ção Jardim Europa. Foram cum-
pridos três mandados de busca e 
apreensão nas residências de um 
vereador, do irmão de outro ve-
reador e de um empresário na ci-
dade de Mangueirinha. Também 
foram cumpridos mandados de 

prisão preventiva em desfavor do 
irmão de um vereador de Man-
gueirinha e de um empresário da 
cidade de Maravilha. Um tercei-
ro empresário residente em Ma-
ravilha, ex-prefeito de Campo Erê, 
também foi alvo da operação. 

A Promotoria de Justiça de 
Mangueirinha investiga a existên-
cia de uma organização que teria 
praticado crimes como extorsão, 
estelionato e falsidade ideológica.

A Polícia Civil pren-
deu um homem de 28 anos, 
na tarde de quinta-feira 
(11), condenado pelo cri-
me de roubo em Maravi-
lha.  De acordo com o de-
legado Joel Specht, o preso 
possui registros de roubo 
nos anos 2012, 2013 e 2014. 

Após os procedimentos 
legais na delegacia de polí-
cia, ele foi encaminhado para 
a Unidade Prisional Avan-
çada (UPA) de Maravilha.

OPeraÇãOPreSO
gaeco do Paraná faz 
busca em casa de 
ex-prefeito de Campo erê

Polícia Civil prende homem 
condenado por roubo 

Homem tem vários registros de roubo e 
foi condenado

Polícia Civil
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mUniCiPal Finais foram realizadas na tarde de sábado (7), no Estádio Doutor José Leal Filho 

maravilha define os melhores da taça líder farma 
O Canarinho de Linha Pri-

mavera venceu o União do Bairro 
Floresta por 6 a 1 no sábado (7) e 
conquistou o título da 19ª edição 
da Taça Líder Farma de Maravi-
lha. O jogo foi realizado no campo 
do CRM e contou com presença 
de grande público. Como já havia 
vencido o primeiro confronto, o 
Canarinho soube cedo que levan-
taria a taça neste sábado.

A premiação foi realizada logo 
após o confronto, com a presença 
do empresário Marcus D’Agostini, 
proprietário da Rede Líder Farma, 
que patrocina o evento há 19 anos. 
Também estiveram presentes se-
cretários, vereadores e a prefeita, 
Rosimar Maldaner.

A defesa menos vazada foi 
do Canarinho da Linha Prima-
vera Alta, com oito gols sofridos, 
e a artilharia ficou com Italo Stie-
ven, com 10 gols marcados, joga-
dor do União do Bairro Floresta. 

UniãO DO BairrO flOreSta 
COnQUiSta a aSPirante

O União do Bairro Floresta, 
com muita garra, foi o campeão 
da categoria aspirante, em con-
fronto que terminou nas cobran-
ças de pênaltis. Após empate no 

tempo normal, a equipe venceu 
nas cobranças diretas por 4 a 3, 
levantando a taça de campeão.

Ao todo, 12 equipes partici-
param de mais uma edição da 
competição, que já é tradicional 
em Maravilha.

Na categoria aspirante a de-
fesa menos vazada foi do Cana-
rinho de Linha Primavera Alta, 
com 11 gols sofridos, o goleador 
foi Marcelo Weitzmann, com 10 
gols, jogador do União do Bair-
ro Floresta.  

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Time da comunidade de Linha Primavera Alta é campeão na categoria principal 

Defesa menos vazada ficou com o Canarinho da Linha Primavera Alta

União, nos pênaltis, conquista o primeiro lugar da aspirante Artilharia da aspirante foi do Marcelo Weitzmann do União

Defesa menos vazada foi da equipe do Canarinho de Linha Primavera

Artilheiro da principal foi italo stieven, do União do bairro Floresta 

miStOaventUra 

flor do Sertão dá sequência 
ao municipal de vôlei 

grupo motoreca realiza 4ª edição da meia trilha

Amanhã (15), no município de Flor do Sertão, tem a realiza-
ção da 3ª e 4ª rodadas do Campeonato Municipal de Vôlei. Em 
2019 é a segunda edição da competição. Os jogos começam às 
15h, com Tamo Junto x Posto A; às 16h, Posto B x Amigos do Vôlei; 
às 17h, Tamo Junto x Posto B; e às 18h, Posto A x Amigos do Vôlei.

O Grupo Motoreca rea-
lizou no sábado (7) a 4ª edi-
ção da Meia Trilha no interior 
de Maravilha. Dezenas de pilo-
tos da região estiveram na lar-
gada, às 13h30, em Linha Pri-
mavera, próximo do posto da 
Polícia Rodoviária Federal (PRF). 

Os primeiros 200 inscritos re-
ceberam camisetas. Para co-
memorar o feriado e o even-
to que foi sucesso mais uma 
vez, o ponto de chegada teve 
churrasco e confraternização.

Na noite de segunda-feira 
(9), na sala de reuniões da pre-
feitura de Maravilha, a Secreta-
ria de Esportes, Juventude e La-
zer realizou o congresso técnico 
do Campeonato Municipal de 
Futebol Suíço-Taça Posto Kaka-
reko. Na categoria livre vai ter a 
participação de 32 equipes e a 
competição começa hoje (14). 

As agremiações foram se-
paradas em oito chaves de qua-
tro equipes cada grupo. Den-

tro da chave todos jogam 
contra todos e classifica dois ti-
mes para a fase mata-mata. 
Chave A: RLJ Transportes, Os Pe-
ladeiros, Autoelétrica Bordin e Ca-
narinho da Linha Primavera Alta. 
Chave B: 4S, Walter Autoelétri-
ca, Eduarda Móveis e Canari-
nho de Linha Água Parada. 
Chave C: Jardim do Lago, Arac-
nomania, Automóveis Willin-
ghoefer e Dinho Sá. 
Chave D: Guaicurus, Fá-

bio Informática, Rádio Lí-
der e Inova Soluções.
Chave E: Los Hermanos, PS do 
Brasil, Os Parentes e União Real.
Chave F: Bayern, Erva Da-
ninha, Autoescola Tre-
vo e Instalar Canarinho.
Chave G: J Creutz Constru-
ções, Juventus, Laticínios Re-
gina e Transportes Foletto. 
Chave H: Esportivo Bela Vis-
ta, Malwee, Tigres do Bar-
ro Preto e Fabiano e Amigos. 

COnfrOntOS Da 
Primeira rODaDa 

Estádio Pena Branca: 13h45 
Os Peladeiros x RLJ Poloni Trans-
portes; 14h35 Canarinho de Li-
nha Primavera Alta x Autoelétri-
ca Bordin; 15h25 PS do Brasil x Los 
Hermanos; 16h15 Canarinho de 
Linha Água Parada x Eduarda Mó-
veis/Rogérinho Montagens; e às 
17h05 União Real x Os Parentes. 

Campo da Reafrio: 14h Erva 
Daninha x FC Bayern; 14h50 Ino-

va Soluções x Rádio Líder; 15h40 
Dinho Sá x Automóveis Willin-
ghoefer/Lavacar; 16h30 Fá-
bio Informática x Guaicurus. 

Campo do Piacentini: 14h 
Juventus x J Kreutz Constru-
ções; 14h50 MalweeStreck Segu-
ros x Esportivo Bela Vista; 15h40 
Transportes Foletto x Lacticínios 
Regina; e às 16h30 Tigres do 
Barro Preto x Fabiano e Amigos. 

No sábado (21), em virtu-
de do jogo do CRM pelo Estadu-

al, os jogos começam às 17h45 
e será o complemento da pri-
meira rodada. Neste dia as par-
tidas serão no Estádio Pena 
Branca e o primeiro jogo é en-
tre Valter Autoelétrica x 4S; em 
seguida tem Instalar Canarinho 
x Autoescola Trevo e às 19h25 
HG Auto Center/Aracnoma-
nia x Jardim do Lago. As catego-
rias máster e cinquentões terão 
nova reunião, ainda a ser mar-
cada, para definir os detalhes. 

vai COmeÇar
taça Posto Kakareko começa hoje com a participação de 32 equipes

Primeiros 200 inscritos 
receberam camisetas

Ederson Abi /O Líder
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 ONEIdE BEhLING

A Associação dos Gremistas 
realizou na noite do último dia 
6 a 3ª edição do Jantar dos Cam-
peões, em Maravilha. O even-
to reuniu torcedores do Grêmio 
e ex-atletas que foram campeões 
pelo clube gaúcho. O encontro 

deste ano foi realizado no Salão 
Paroquial e contou com a presen-
ça dos ex-goleiros tricolores Dan-
rlei e Antônio Carlos, o Carlão.

A noite contou com um ví-
deo encaminhado pelo presiden-
te do Grêmio, Romildo Bonzan. 

Na gravação, ele parabenizou a 
equipe da Associação de Maravi-
lha pelo ótimo trabalho que está fa-
zendo, em exaltar o nome e a histó-
ria do Grêmio. Além disso, o cônsul 
do tricolor no município, Thiago 
Zanetti, recebeu uma homenagem 

de amigos e familiares, que relata-
ram a superação do torcedor após 
um grave acidente no ano passado.

Além de fotos com os cam-
peões e venda de itens oficiais 
do Grêmio, houve jantar para os 
mais de 800 presentes.

gremiStaS Cônsul do tricolor, Thiago Zanetti, recebeu homenagem 

Jantar dos Campeões recebe Danrlei 
e antônio Carlos em maravilha

Fotos: Ederson Abi /O Líder

reSUltaDOS DaS finaiS

A Comissão Municipal de 
Esportes (CME) de Cunha Porã 
promoveu, no sábado (7), os 
confrontos finais do Campeo-
nato Municipal de Futebol Suí-
ço, nas categorias máster, ve-
terano, principal e feminino. 

Os jogos ocorreram no 
campo da Associação dos Ser-
vidores de Cunha Porã (Ascup) 
e a programação esportiva ain-
da contou com entrega de pre-
miações com presença do pre-
feito, Jairo Ebeling; vereador 
Edevaldo de Oliveira; e dire-
tor de Esportes, Cássio Boehs.

 
ClaSSifiCaÇãO final:
Categoria feminino
1º lugar - Öluns Cervejaria
2º lugar - Casa Boa Troca
3º lugar – Cooperativa Auriver-

CUnha POrã

fUteBOl

Campeonato municipal de futebol 
Suíço chega ao fim 

Começa o Campeonato regional da 
liga Chapecoense 2019

de/Fertin/CRH Automóveis
Defesa Menos Vazada - Daia-
na Boschi (Öluns Cervejaria)
Artilheira - Tamara Rigo 
(Öluns Cervejaria) – 4 gols
Categoria máster
1º lugar - A.R.E. Itapé
2º lugar – Santo Antônio/Pani-
ficadora Gula/Nova Casa
3º lugar - Espaço Bem Vi-
ver/Sicoob Credial
Defesa Menos Vazada - Dir-
ceu Saatkamp (Santo An-
tônio/Panificadora Gula)
Artilheiro - Flademir Frei-
tag (Santo Antônio/Pani-
ficadora Gula) – 5 gols

Categoria veteranos
1º lugar – Laboratório Sa-
vian/Clínica Tirelli
2º lugar - Maxxima Uniformes

3º lugar - Ideal Pré-Moldados
Defesa Menos Vazada - 
Odair Kroth (Laborató-
rio Savian/Clínica Tirelli)
Artilheiro - Douglas Fão 
(Laboratório Savian/Clí-
nica Tirelli) – 7 gols

Categoria principal
1º lugar – Transpor-

tes Huf/Clarice Eletro
2º lugar – Solomarq
3º lugar - Imobiliária Bra-
sil/Despachante Apolo
Defesa Menos Vaza-
da: Fernando Nienow 
(CFC Cunha Porã)
Artilheiro - Douglas Fão 
(Transportes Huf/Cla-
rice Eletro) – 6 gols

mUitO BOm 
O cenário se desenhava para uma derrota fora de casa, mas o CRM 

mostrou personalidade e garantiu um resultado muito bom em Nova Ve-
neza. Clube Recreativo Maravilha conseguiu um empate pelo “Estadual de 
Futebol Não Profissional”. Após sair perdendo, com gol contra de Michel 
Franke, o CRM buscou o empate, em cobrança de pênalti. Santos bateu e 
marcou o gol que igualou o placar. Maravilha entrou bem postado na defe-
sa e explorando lançamentos em bola aérea. Chegando a neutralizar o Me-
tropolitano no primeiro tempo. O Vermelhão da Veneza, como é conhe-
cido por lá, pressionou e também não deu muitas chances para o CRM. 
Segundo torcedores que estiveram acompanhando o time, houve um res-
peito mútuo das duas equipes em campo.

SegUnDO temPO 
Enquanto os times se estudavam, os donos da casa foram efetivos 

marcando o primeiro gol. Bem na marcação o CRM não permitiu o Me-
trô chegar com força ao gol. Empate foi aos 36 minutos, de pênalti! Eu sei 
que o Metropolitano tem um elenco de respeito, era muito favorito no jogo 
em casa. Então, é preciso valorizar o ponto fora de casa. Mesmo não sendo 
o melhor resultado, ideal seria uma vitória, numa competição disputada 
como esse campeonato, empate fora de casa é sempre ponto ganho. Eles 
realmente estiveram mais próximos da vitória do que nós, mas a bola do 
Santos merecia ter entrado. CRM ficou devendo um pouquinho na parte 
de jogar com a bola no pé, mas jogou e marcou dentro da estratégia longe 
de Maravilha. A partida de volta acontece no dia 21 de setembro, no Está-
dio Dr. Leal Filho. Quem vencer fica com a vaga. Em caso de novo empate, 
a decisão acontecerá nos pênaltis.

CamPeãO 
É evidente que todo título tem de ser comemorado, mas essa conquis-

ta do União do Bairro Floresta foi sofrida. Na categoria aspirante ocorreu 
empate sem gols nos dois jogos. Canarinho de Primavera Alta foi valente 
e a decisão foi para as penalidades máximas. Se o torcedor queria emoção, 
então foi presenteado na tarde de sábado. Nas cobranças, o União fez com 
Marcelo, Tito, Leonir e Schumann, enquanto Lucas e Saci pararam no go-
leiro Ariel. Para o lado do Canarinho, Beto, Dani e César converteram. Já 
Ariel, Boca e Ezequiel erraram. União do Bairro Floresta 4 X 3 Canarinho 
de Primavera Alta. Time do bairro campeão!

CanarinhO CantOU
Quem chegou ao estádio do CRM quando a final da categoria princi-

pal já estava terminando e perguntou o resultado deve ter se surpreendido: 
6 a 1 numa final? Fácil assim? É que o Canarinho de Primavera Alta já tinha 
deixado escapar o título no Veterano e na Aspirante. E precisava cantar é 
campeão em Maravilha. O atacante Douglas Lago foi o personagem da de-
cisão, marcando logo quatro gols. Uma vitória com goleada marcou a con-
quista do título do Canarinho. Para quem buscava a tríplice coroa, até que 
ficou de bom tamanho para a comunidade.

PlaCar JUStO
Inter ficou no lucro. O Athletico poderia ter ampliado o placar. A der-

rota foi justa, nem o empate era merecido. Mais uma vez o colorado en-
trou em campo para não vencer. Agora o jogo é no Beira-Rio e no seu 
estádio o Inter joga! Não entra em campo para não perder. E sim para ga-
nhar. Dá para ser campeão.

O campeonato que habili-
ta a participação das equipes no 
Campeonato Estadual de Fute-
bol não Profissional para o ano 
2020 vai começar amanhã (15). 
A competição é organizada pela 
Liga Chapecoense de Futebol e 
vai ter a participação das equi-
pes, Ajap (Pinhalzinho), CRM 

(Maravilha), Ginástica (Riqueza), 
SERC Guarany (Xaxim), Ipiran-
ga (Águas Frias), Juventude (Cai-
bi), Meninos de Caxambu (Ca-
xambu do Sul), Metropol (São 
Carlos), Esporte Clube Miraguaí 
(Santa Terezinha do Progresso), 
Aapf Palmitos (Palmitos), Rodeio 
Bonito (Chapecó) e São Louren-

ço FC (São Lourenço do Oeste).
A rodada deste domingo (15) 

pelo grupo B tem todos os jogos 
às 15h. CRM x Ginástica em Ma-
ravilha, em São Carlos tem Me-
tropol x Juventude e em Palmi-
tos jogam Palmitos x Miraguai.

No mesmo horário tam-
bém tem jogos pelo grupo A. Em 

Águas Frias tem Ipiranga x Ro-
deio Bonito; em São Lourenço 
do Oeste o São Lourenço rece-
be Meninos de Caxambu e em 
Pinhalzinho Ajap x Guarany.

Pelo grupo A a segun-
da rodada ocorre no dia 
6 de outubro e pelo gru-
po B no dia 29 deste mês.
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Na tarde de sábado (7) o Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM) jo-
gou pelas quartas de final do Cam-
peonato Estadual de Futebol não 
Profissional. O CRM jogou em 
Nova Veneza, Sul do Estado. O de-
safio foi contra o Metropolitano, 
que é o atual campeão da com-
petição. O resultado foi de empate 
em um gol; os maravilhenses saí-
ram atrás e tiveram que correr para 
igualar o placar. Os dois gols foram 
feitos no segundo tempo, o primei-
ro do Metropolitano foi contra, do 
zagueiro Michel, e o CRM marcou 
de pênalti com Santos.

Os donos da casa sofreram 
uma falta no lado direito de ata-
que e na cobrança a bola foi le-
vantada na área pelo jogador 
Fá, e Michel, na tentativa de ti-
rar, colocou contra o patrimô-
nio. O empate foi construído de-
pois que Marquinhos entrou no 
jogo. Na primeira bola que ele 
foi para o ataque, entrou na área 

Fabrício Júnior/FJR Sports 

Novo empate, decisão vai para os pênaltis, a vitória garante nas semifinais

QUartaS De final Jogo da volta está marcado para o sábado (21), 
às 15h, no Doutor José Leal Filho

Crm arranca empate fora de 
casa pelo estadual 

pelo lado esquerdo e foi derruba-
do. Na cobrança do pênalti, San-
tos balançou a rede.

No final do jogo, após co-
meter falta, Marquinhos recebeu 
o segundo amarelo, foi expul-
so e desfalca o CRM para o jogo 
da volta dia 21. O empate foi co-
memorado pelos maravilhen-
ses, que agora jogam em casa por 

qualquer vitória. Outro empate e 
a partida vai para os pênaltis.

O Metropolitano jogou com 
Passarela, Paulo Sergio (Dedé), 
Cleiton, Chaider, Felipe Montei-
ro, Fá, Roger Gaúcho (João), Ri-
cardo (Mauricio), Wagner (Wili), 
Tiago Cristian (Bofe) e Lalau (Fo-
guinho) e o técnico foi Gian Reis.

Já o CRM do técnico Rudi 

empatou em Nova Veneza com 
Fábio, Vando (Cezar), Michel, Jo-
natan Edson Negão, Tiago Ma-
ringá (Marquinhos), Santos, Buda 
(Marciel), Renatinho (Faria), Mar-
celinho e Diogo.

outros Jogos: Juventus 0 x 
1 Náutico; Grêmio Cachoeira 1 
x 2 Caravaggio; Cometa 1 x 0 Pi-
rabeiraba. 

Desta vez foi em Prin-
cesa, pela quarta etapa da 
Copa Oestina de Velocros, 
em que o pai Almir da Lus 
e a filha Hayane da Lus su-
biram no pódio. Pilotos de 

Iraceminha, ela ficou na 
quarta posição da catego-
ria kids minimotos e ele em 
primeiro na Vx 3 livre. Al-
mir e Hayane lideram a ca-
tegoria em que competem.

família
iraceminhenses na 
liderança da Copa 
Oestina de velocross 

Filha lidera a categoria kids minimotos e o pai na vx3 livre 

Divulgação

O piloto de Maravilha Val-
dir Breitembach (Meca) dispu-
tou na última semana o Enduro 
da Independência 2019. A pro-
va começou no dia 4 e encerrou 

no sábado (7). O percurso come-
çou no Litoral Paulista e foi até La-
vras, Minas Gerais. “Foram quase 
mil quilômetros de moto em tri-
lhas e estradas de difícil acesso e 

condições precárias”, disse Meca.
Participaram em torno de 

320 pilotos de 18 estados. Meca 
considera a quinta colocação 
uma boa posição. “Se nós compa-

rarmos a dificuldade da prova à 
quantidade de pilotos participan-
tes, devemos comemorar essa 
posição, pois é o enduro mais di-
fícil do país”, ressalta o piloto

Na segunda-feira (9) a equi-
pe da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravilha/
Acema de futsal, categoria adul-

to, jogou pela copa D’Lamb. A 
partida foi em Modelo e, segun-
do o técnico maravilhense, Beni 
de Lima, os adversários esta-

vam reforçados com atletas que 
atuam na série prata gaúcha.

O time de Maravilha ga-
nhou de Modelo pelo placar de 

5 x 3 e classificou para as quartas 
de final da competição. Agora os 
maravilhenses aguardam o ad-
versário para a fase mata-mata. 

mOtOS

fUtSal

valdir Breitembach é o quinto colocado no 
enduro da independência

maravilha está nas quartas de final da Copa D’lamb 

Em São Miguel da Boa Vis-
ta o Municipal de Futsal está 
chegando ao fim. No sábado 
(7) foram realizados os jogos 
que definiram as semifinais da 
competição, tendo como resul-
tados: no naipe feminino Time 
da Lú 1 x 1 Sicoob/Credial, Vai 
que Dá 0 x 5 Meninas da Vila; 
no veterano Vista alegre 1 x 5 
Marmoraria Pape e Pizzaria 
São Miguel 2 x 3 Bom e Velho 
F.C; e no naipe masculino li-
vre Os Guris 3 x 6 Arsenal e Vis-

ta Alegre 9 x 0 Família Buscapé. 
Hoje (14) tem os jogos das 

semifinais a partir das 18h, en-
tre Sicoob/Credial x Time da 
Lú no feminino, às 19h Vis-
ta Alegre x Marmoraria Pape 
no veterano, às 20h Cadea-
do x Vista Alegre no mascu-
lino, às 21h Meninas da Vila 
x Elas em Campo no femini-
no e às 22h Marmoraria Pape/
Móveis Queiróz x Arsenal no 
masculino. O local é o Giná-
sio Municipal de Esportes. 

Semifinal
Campeonato de futsal 
na reta final em São 
miguel da Boa vista



Quer fazer compras na 

Argentina?

• Tradição em atender bem!        •           49 9 9187 2674

Bernardo de Irigoyen - Argentina

Venha até o maior e melhor Hipermercado de  Bernado de Irigoyen, na divisa com Dionísio Cerqueira

Para sua maior comodidade, o 
Hipermercado El Porteño coloca ao 
seu dispor uma Van junto ao lago, 

no lado Argentino, para transporte de ida
 e de volta até o melhor e mais completo 
Supermercado de Bernardo de Irigoyen, 

sem custo, para fazer suas comprassem custo, para fazer suas compras

Um dos vinhos mais elegantes 
produzidos na Argentina, o famoso Caro é 
um delicioso e fino corte de Cabernet Sauvignon 
e Malbec, com estilo bem francês. Parte das barricas de 
carvalho utilizadas são produzidas no próprio Château Lafite, 
o que confere ao vinho um toque do famoso Bordeaux. 
PPara Jancis Robinson, o Caro "tem algo vivo de uma boa safra 
de Lafite que o eleva e distingue de outros Malbecs de Mendoza". 
Para Robert Parker, ele "oferece uma adorável profundidade 
de fruta e é altamente focado, detalhista e elegante"

Produtor: 
Bodegas Caro (Catena & Rothschild)

País: 
Argentina

Região:
Mendoza
TTipo: 

Tinto
Uva: 

Cabernet Sauvignon (15%) e Malbec (85%)

Vinho Argentino 

"A Merced del Tiempo" 
Cabernet Sauvignon + Malbec - 9 anos em barricas.

No peral de vale do uco, berço de vinhos 
maravilhosos em uma fazenda recém 
comprada por Gerardo Michelíni, ele 
encontencontrou uma adega esquecida no tempo.

Lá foram encontrado 50 barris de vinhos
tintos armazenados por 8 anos nas variedades 
Malbec, Cabernet e Merlot levando o vinho 
do seu interior a uma qualidade muito alta.

Esses 50 barris vão mudar de custódia. 
Cada um será vendido individualmente 
divididos em 250 gadivididos em 250 garrafas: 
"A Merced del Tiempo, com uma 
assinatura do Michelini e Mufatto.
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