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Comércio prepara linha 
de presentes para o 
Dia das Crianças

Vacinação contra o 
sarampo começa na 
próxima semana

Eleitas as novas 
soberanas da 
terceira idade

O dia 12 de outubro e especial para a 
criançada e nesta edição tem caderno 
com dicas de presentes 

Além de shows e apresentações culturais, Maravilha 
terá programação para o último dia do ano

Dose será oferecida para crianças 
com idade a partir dos seis meses a 
cinco anos incompletos

Neste ano foram 14 candidatas 
no desfile para escolha da 
rainha, primeira e segunda-
princesas e miss simpatia 

SaÚDe

eventO

Avenida Maravilha recebe a
última camada de asfalto 

A obra na principal avenida 
de acesso à cidade está na 
etapa final do asfalto e com 
ritmo acelerado na construção 
dos passeios públicos e 
acabamentos 

FaSe Final 
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imuniZaÇãO Crianças com idade entre seis meses e cinco anos 
incompletos devem receber a dose

vacinação contra o sarampo 
começa na segunda-feira
CARINE ARENHARDT 

A Sala de Vacinas da Se-
cretaria de Saúde de Maravi-
lha, na unidade do Bairro Flo-
resta, começa a receber na 
segunda-feira (7) o público-al-
vo da campanha de vacinação 
contra o sarampo. Conforme a 
secretária, Miriane Sartori, de-
vem receber a vacina crianças 
com idade de seis meses a cin-
co anos incompletos. 

A campanha será entre os 
dias 7 e 25 de outubro. No dia 

Arquivo/O Líder

Dose será ofertada na Sala de vacinas, no bairro Floresta

19 é Dia D, com atendimento 
das 8h às 17h na Sala de Vaci-
nas. É importante que os pais 

ou responsáveis levem a ca-
derneta de vacina. Miriane diz 
que não há casos de sarampo 

na região e a imunização das 
crianças é importante para 
manter este cenário positivo. 

O Brasil teve mais de 4 mil 
notificações de sarampo neste 
ano, o que acendeu um alerta 
no país. O objetivo desta cam-
panha, que começa na segun-
da-feira, é diminuir o número 
de novos diagnósticos. O Mi-
nistério da Saúde deve lançar 
uma nova campanha de imu-
nização contra a doença em 
novembro, com foco na popu-
lação de 20 a 29 anos.

iDentiFiCamOS PrOBlemaS

Uma das atividades cognitivas mais difíceis é a formula-
ção de um problema. Pois é uma tarefa que demanda muita 
investigação em busca das causas. E problemas que realmen-
te demandam uma solução possuem causas complexas, pou-
co evidentes, relacionadas, aleatórias.

Em negócios, usamos muito o posicionamento de que 
“resolvemos problemas”. Talvez não seja tão atraente para o 
cliente, mas seria mais honesto e eficiente definir como foco 
do trabalho a identificação precisa das origens do problema. 
Resolvemos problemas porque dedicamos tempo entenden-
do e identificando as reais causas.

Mas isso dá trabalho. Não é escalável, não gera receita re-
corrente, e não é uma plataforma – que, muitas vezes, acaba 
adaptando o problema à solução. Estamos em um mercado 
(destaque para o tecnológico) que entrega soluções parciais e 
superficiais para problemas complexos. No entanto, descon-
fio que isso seja o máximo que conseguimos fazer. O menos 
superficial ganha.

*
Professores e psicólogos bem intencionados resolveram 

levar todas as crianças desajustadas para uma colônia de fé-
rias. Lá eles trabalharam bastante para ajudar as crianças, 
com interações, dinâmicas e intervenções.

O resultado? Elas saíram de lá piores do que chegaram.
O motivo: não deveriam ter agrupado os problemáticos. 

É preciso inseri-los num meio melhor, inspirador, e não onde 
eles vão apenas encontrar semelhantes.

Guardadas as devidas proporções, isso acontece nos pre-
sídios. Acontece em grupos organizados. Isso acontece, la-
mentavelmente, em algumas famílias.

Para melhorar, precisamos de influências melhores – e 
não de problemas semelhantes e boas intenções.

*
Você aguentou quase duas horas de um filme ruim. Mas 

no final aconteceu uma reviravolta, um diálogo com o qual 
você se identificou, uma cena de partir o coração –  e então 
tudo mudou. Você saiu feliz do cinema.

Já sabemos que o final marca mais do que tudo que acon-
tece durante a experiência (a não ser que ocorra algo excep-
cional na metade). A avaliação de um período é muito in-
fluenciada pela forma que ele termina.

Se estamos numa situação ruim, digamos, em algum pro-
jeto pessoal ou profissional, encerrar com chave de ouro pode 
ser uma forma de reinterpretar tudo que já passou.

Quem sabe o mesmo comportamento de avaliação possa 
ser adotado agora, e os próximos meses determinem se 2019 
foi bom ou ruim. Mas isso você só vai conseguir dizer em 2020.
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LIÇÕES DE VIDA
Nenhum homem nasce competitivo, dominador, agressivo e violento. 
O estereótipo machista e seu comportamento tóxico é moldado ao 
longo da vida nas famílias, escolas, igrejas, corporações e também 
pela mídia. O homem não nasce violento, torna-se violento...

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

Unoesc recebe conceito máximo 
na avaliação do MEC

A Unoesc recebeu conceito 5 na Avaliação do Ministério da Educação (MEC). O 
conceito foi atribuído após avaliação in loco feita por uma comissão de três avalia-
dores nomeados pelo MEC e que observou os eixos: planejamento e avaliação ins-
titucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão 
e infraestrutura. A avaliação é criteriosa e confirma à instituição, por mais 10 anos, 
o título de universidade, diferenciando-a dos centros universitários e faculdades.

QUAL A VERDADE 
SOBRE O ATENTADO 
AO PRESIDENTE?

O procurador-geral da 
República, Augusto Aras, de-
fendeu o aprofundamen-
to das investigações do aten-
tado contra o presidente, 
Jair Bolsonaro, e de seu au-
tor, Adélio Bispo de Olivei-
ra — homem que atacou 
o então candidato à Presi-
dência durante a campa-
nha eleitoral, em setembro 
do ano passado. Aras afir-
mou não acreditar na tese 
de que o agressor agiu so-
zinho. Mais que eviden-
te que foi cobra mandada...

lula quer comandar?

Lula, condenado duas vezes pela Lava Jato, está aproveitan-
do a farra no STF para ditar as condições de sua soltura. A pri-
meira, se os recursos de sua defesa que aguardam julgamento 
nas cortes superiores não forem comprometidos, assim como 
as ações em curso que podem beneficiá-lo, como a que revê a 
prisão em segunda instância. Os termos em que iria cumprir 
o novo regime são a segunda condição. O petista não quer, 
por exemplo, ter de dormir em um presídio. E observem o que 

quer a ilustre ex-presidente Dilma Rousseff, que participou de 
ato em apoio a Lula no domingo (29) na cidade de Madri, na Es-
panha, e afirmou que ele deve sair da prisão com sua inocência 
reconhecida, e não com tornozeleira eletrônica. Um absurdo...

QUER FICAR PRESO? QUE FIQUE!

O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou que “não 
vai tripudiar em cima” do ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva pelo fato de ele não aceitar o regime se-
miaberto pedido à Justiça pelo Ministério Público Fe-
deral (MPF). Bolsonaro disse que Lula “tem o direito” 
de não querer sair da prisão, em Curitiba. “Quer ficar, 
fica. Não vou interferir. Não vou tripudiar em cima 
dele”. Bolsonaro disse ainda que “várias pessoas” não 
podem inventar a mesma história sobre acusações de 
corrupção que pesam contra o petista. “O cara meteu 
a mão e entregou a amigos dele. Para quê? Projeto de 
poder. Não deu certo. Graças a Deus, não deu certo”.

O StF se meteu 
numa enrascada

A verdade nua e crua é que 
o plenário do Supremo Tribunal 
Federal se meteu numa enrasca-
da daquelas... Decidiram adiar a 
decisão sobre regras para as ale-
gações finais de réus delatados 
por um único motivo: um impas-
se. Não há votos para as soluções 
colocadas e não há outras para 
substituí-las. É mais complica-
do do que eles imaginavam mu-
dar a lei para anular os proces-
sos de Lula e de seus comparsas.

VotAr pArA conSELhEIro tutELAr é bEm 
mAIS ImportAntE Do quE pArEcE

A eleição dos novos conselheiros para a gestão 2020-2024 ocorre amanhã (6) 
em todo o país. Maravilha está com uma nominata de candidatos e a campanha foi 
bem acirrada, com pedidos de votos pelos pretendentes ao cargo. Um conselheiro 
tutelar deve ter preparo técnico e humano para lidar com um público vulnerável. 
Em nome disso, deve estar pronto para comprar brigas e desagradar instituições e 
pessoas. Não é uma tarefa fácil. Por isso nós, eleitores, estaremos contribuindo com 
o futuro se dedicarmos alguns minutos à pesquisa dos currículos e dos perfis dos 
candidatos. Votar no melhor deles, depois disso, seria um ato gigante de cidadania. 

Ouvimos a entrevista na Líder FM do secretário municipal da In-
dústria e Comércio, Gelson Rossetto, e da diretora de Cultura, Rosi Rei-
chert Heineck, durante a semana, quando o conteúdo questionado pelo repórter 
Ederson Abi foi de extrema utilidade. Um fato que nos chamou a atenção foram os 
fogos de artifício que normalmente fazem parte das comemorações das festas de fim de 
ano. A eles, moradores de Maravilha solicitaram que não fossem realizados em respeito às pessoas doentes e 
idosas, pais de filhos autistas, bem como dos pacientes do Hospital e da UTI, e além dos animais que não to-
leram esse tipo de comemoração. Com respeito aos adversos de nossa posição, somos também contrários a 
esse tipo de comemoração, que não agrega à sociedade. Mas com a palavra a quem de direito cabe a decisão.

FOGOS DE ARTIFÍCIO

A BOMBA DE RODRIGO JANOT

Personagem do noticiário nos últimos dias, após contar em entrevis-
ta que foi até o Supremo Tribunal Federal (STF) armado com a intenção de 
assassinar o ministro Gilmar Mendes, o ex-procurador-geral da República 
Rodrigo Janot lança nos próximos dias o livro “Nada menos que tudo: bas-
tidores da operação que colocou o sistema político em xeque”. O livro traz 
bastidores dos quatro anos em que Janot comandou a PGR, um dos perí-
odos em que as operações da Lava-Jato tiveram seu auge. Ele conta, por 
exemplo, as dificuldades encontradas 
ao longo das investigações, como 
foi a decisão de pedir a prisão do 
primeiro senador em exercício do 
mandato (Delcídio do Amaral), a 
relação com Curitiba e, inclusive, so-
bre a comemoração quando Ed-
son Fachin foi escolhido relator 
da Lava-Jato, no lugar de Te-
ori Zavascki – morto em um 
acidente aéreo. O livro tra-
rá revelações bombásticas!
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

Protetores ambientais de Cunha Porã, juntamente com as lideranças  

Cunha POrã
Protetores ambientais participam de 
2º encontro regional 

A turma de Protetores Am-
bientais de Cunha Porã parti-
cipou, no último dia 28, do 2º 
Encontro Regional de Proteto-
res Ambientais em São Miguel 
do Oeste. Junto com as crian-
ças, estiveram presentes o pre-
sidente do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri, as colaboradoras 
Dirlene Jahnel, Ediane Rodri-
gues e Shirley de Mello, o vice
-prefeito de Cunha Porã, Alencar 
Post, a secretária de Educação, 
Simone Drehmer, a assesso-
ra de imprensa, Viviane Sebben, 
além de duas mães de alunos.

O evento marcou os 10 anos 
do programa na região. Du-
rante a manhã eles participa-
ram de solenidade na Câmara 
de Vereadores, quando acom-
panharam o 2º Curta-metra-
gem PROA, quando cada turma 

apresentou um documentário 
de até cinco minutos a partir de 
suas percepções de meio am-
biente, além de trazer propos-
tas para suas cidades nas áreas 
social, ambiental e econômi-
ca. Durante a tarde, todos com-
partilharam experiências duran-
te a gincana realizada no Parque 

de Exposições Rineu Gransotto.
Para as mães que partici-

param do encontro, foi uma ex-
periência ímpar. “Estávamos 
orgulhosas de nossos filhos, en-
cantadas com a organização e o 
empenho de todos os envolvi-
dos. Era visível o brilho nos olhos 
de cada participante, um sen-

timento de amizade e entrosa-
mento que não podem ser des-
critos em palavras. Gratidão é o 
sentimento que fica, pela opor-
tunidade de fazer parte e pelo 
conhecimento e evolução que 
nossos filhos têm a oportuni-
dade de agregar”, relatam. 

Segundo o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbieri, 
este programa já vem realizando 
um trabalho muito importante 
para as crianças da região. “Nós 
apoiamos a implantação des-
te projeto no município desde o 
início, pois sabíamos o resulta-
do positivo que o mesmo traria. 
Este encontro regional só mos-
trou o quanto nossas crianças 
estão engajadas em prol do futu-
ro do meio ambiente, conscien-
tizadas e felizes com esta oportu-
nidade de aprendizado”, finaliza.

Fotos: Divulgação

Equipe do Sicoob Credial acompanhou a iniciativa

BlitZ De trÂnSitO: eDuCativaS Ou nãO?
Educativas, e sempre! Minha grande contestação era com 

fiscalização por radares móveis, desde que o policial rodoviá-
rio estivesse escondido. Essa prática não é adotada pelas nos-
sas polícias, que ficam em local visível, e os motoristas são 
flagrados por puro desrespeito à lei e descuido (hoje, apenas 
nas rodovias estaduais, já que as federais não têm fiscaliza-
ção por radares). Mas quanto à blitz de trânsito, não adian-
ta o pessoal espernear. Sempre serão educativas, até porque 
são feitas para abordar o cidadão/condutor e averiguar se 
está tudo OK. Portanto, é fiscalizada a documentação do car-
ro e do condutor, e invariavelmente, é ofertado o teste do eti-
lômetro para o condutor (vulgo bafômetro). E aí que mora a 
maior parte das reclamações. O pessoal tem reclamado que 
as polícias têm abusado das fiscalizações, porque via de re-
gra, são realizadas até de madrugada. Mas calma lá. Se todos 
sabem que não se deve beber e dirigir, porque procedem de 
tal forma? A blitz acaba existindo exatamente para ver se tal 
prática resta inibida, o que segundo consta, não tem causa-
do grande inibição naqueles que gostam de molhar a palavra 
e dirigir. Portanto, não adianta reclamar. Esperamos inclusi-
ve que quanto à fiscalização de consumo de bebida alcóolica 
e a prática de dirigir posteriormente, a fiscalização seja ainda 
mais intensa. E tenho dito. 

Falta De eFetivO PreJuDiCa traBalhOS
Temos sete unidades operacionais da PRF aqui na região. Se-

mana passada, destas sete unidades, apenas três estavam operan-
do. A PRF enfrenta uma falta de efetivo, o que, no meu entender, 
prejudica o trabalho do pessoal. Não sei o que se pode fazer com 
tal situação, mas com certeza, para incrementar o efetivo, é preci-
so que haja disponibilidade de mais policiais, o que, para acon-
tecer, também deve fazer com que o cidadão se inscreva, faça o 
concurso, passe, vá para a academia, para posteriormente ser in-
corporado. Em resumo, a situação não será imediata. 

mPF JÁ SOliCitOu PrOviDÊnCiaS
Tal solicitação já foi objeto de pedido do Ministério Pú-

blico Federal, com pedido de ordem da Justiça Federal para 
que tal problema de efetivo fosse resolvido. Mas ao que cons-
ta, não houve cumprimento por parte da PRF, independente 
da ordem judicial, quanto ao efetivo. Creio que não é por má 
vontade ou desídia dos responsáveis. Ao que indica, é a fal-
ta de elemento humano mesmo capaz de atender as neces-
sidades de efetivo na região. Mas teremos que ser claros. A 
situação é muito delicada, em relação ao efetivo e ao traba-
lho (bom) sempre prestado pelos policiais rodoviários fede-
rais. Para mantença destas boas atividades, é preciso gente. E 
como discorri acima, não está fácil para resolver. A PRF está 
se virando do jeito que dá. 

Dia DaS CrianÇaS Intenção é que no próximo dia 12 de outubro 
eles estejam prontos 

Prefeitura vai instalar parquinhos 
infantis em 10 comunidades do interior 

A prefeitura de Maravilha 
adquiriu novos playgrounds 
com escorredor, tobogã e ba-
lanço que serão instalados em 
dez comunidades do interior. 
A iniciativa tem como objeti-
vo celebrar o Dia das Crianças, 
oferecer um espaço de brin-
cadeiras para as crianças do 
meio rural e embelezar o en-
torno das áreas comunitárias 
rurais de Maravilha.

O investimento é de R$ 
104.900 mil e vai atender as 
comunidades da Primavera 
Baixa, Tope da Serra, Conso-
ladora, Barro Preto, Sanga Sil-
va, Cabeceira do Iraceminha, 
Água Parada, Arabutã, Linha 
São Paulo e Três Coqueiros. 
A prefeita, Rosimar Maldaner, 

destaca que a maioria das 
crianças tem acesso aos par-
quinhos instalados nas esco-
las durante a semana, no en-
tanto, nos fins de semana o 
acesso fica limitado aos par-
ques da cidade. 

O vice-prefeito, Sandro 
Donati, avalia que os parqui-

nhos são uma opção para as 
brincadeiras quando as co-
munidades fazem suas festas 
e ressaltou os investimentos 
feitos neste sentido. “Somente 
nos últimos três anos foram di-
versos novos playgrounds em 
áreas de lazer de Maravilha. 
Foram atendidos bairros como 

o Bela Vista, o Novo Bairro, o 
Bairro Jardim, os bairros Estre-
la e Jardim Itália, além do novo 
parque no Jardim América. As 
três praças principais da cidade, 
Padre José Bunse, dos Motoris-
tas e Parque Cidade das Crian-
ças também foram revitalizadas 
e agora estamos investindo nes-
tes espaços para o interior.”.

A prefeitura também inves-
tiu na revitalização e reforma 
do campo de areia do Centro 
de Educação Infantil Peque-
no Príncipe, no parquinho do 
Bairro Pioneiro, e vem cons-
tantemente fazendo melhorias 
nos locais. “Um dos próximos 
parques a ser revitalizado fica 
no Bairro Morada do Sol”, pla-
neja a prefeita. 

Objetivo é oferecer um espaço de lazer também para as crianças do interior

Arquivo/prefeitura
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Termômetro político

Neste domingo vamos ter a 
eleição dos conselheiros tutela-
res, o voto é facultativo, mas é uma 
oportunidade para que o eleitor 
possa escolher a pessoa que enten-
de ser a que melhor vai desempe-
nhar o papel. São cinco vagas para 
as cadeiras titulares e mais cin-
co para suplentes. Espero que esta 
eleição não sirva de termômetro 
político. Aliás, se você se candida-
tou para uma vaga de conselhei-
ro tutelar pensando nas eleições 
do ano que vem, melhor mudar 
de ideia, que não é esse o objetivo. 
Conselheiros tutelares são as pes-
soas que entram em ação quando 
a criança ou o adolescente é coni-
vente ou o poder público é omis-
so com os atos de violência. Mas 
enfim, escolha seu candidato e vá 
até o Centro Educacional Vereador 
Raymundo Veit e faça sua parte. 

Compreensão

AGORA É DIGITAL eXPeriÊnCiaS Da inFÂnCia

ESCOLHA DAS 
SOBERANAS

Que evento fantástico. No sábado (28) 
o município de Maravilha escolheu as no-
vas soberanas da terceira idade. Na passa-
rela, sorrisos, orgulho, autoestima e mui-
ta emoção. Um momento de valorização e 
respeito à terceira idade. E as 14 candida-
tas “fizeram bonito”, tanto que arrancaram 
aplausos do público, que lotou o Salão Paro-
quial. Parabéns aos organizadores do even-
to e principalmente a todas as candidatas, 
que orgulharam suas famílias e amigos. 

Nesta semana moradores e 
prefeitura foram surpreendidos, 
mais uma vez, e de forma 
negativa, com o lixo jogado na 
rua do Cemitério Jardim da Paz. 
infelizmente algumas pessoas 
não têm educação. Diversas 
latas e garrafas foram deixadas 
na rua em frente ao cemitério. 
É uma falta de respeito. O 
caso aconteceu de sábado 
para domingo. Não é proibido 
consumir bebida na rua, mas 
o respeito precisa existir. Não 
se pode deixar o lixo jogado no 
local público. Faz assim em 
casa também?

Carine Arenhardt/O Líder

Nesta semana a prefeitura lançou o Fly Protoco-
lo, um programa que permite o processo de análise 
e aprovação de projetos da construção civil através 
da internet. A novidade tornará o trabalho do profis-
sional, arquiteto ou engenheiro, mais prático, pois 
basta enviar a documentação on-line e aguardar o 
retorno. O novo sistema se adequa a era digital e fa-
cilita as coisas. Esperamos por mais trâmites assim.

Visando um futuro “promissor”, muitos pais fazem cobranças em excesso e aca-
bam expondo as crianças a uma rotina intensa de atividades e compromissos. En-
tretanto, ter uma agenda cheia não significa a garantia de melhores oportunidades 
ou de felicidade, pelo contrário, já que pode gerar sentimentos como ansiedade, es-
tresse e angústia. Brincar livremente, colecionar momentos simples e divertidos e ter 
contato com a terra e com os animais são algumas das experiências mais enrique-
cedoras que podem ser vividas na infância. Criança tem que ser criança, ou seja: ter 
tempo livre, se aventurar, descobrir, experimentar e construir suas próprias histórias. 

Nesta semana foi comemorado o 
Dia internacional da Pessoa idosa. 
Destacamos aqui em nossos meios de 
comunicação sobre os direitos e garantias 
que essas pessoas têm. Por coincidência, 
uma foto repercutiu na internet de um 
acidente de trânsito em manaus, quando 
um idoso colidiu o carro na motocicleta 

de um jovem. Ninguém se feriu. um 
aglomerado de pessoas se formou em 
volta achando que haveria uma discussão, 
mas foi o contrário. Após ver o motorista 
do carro chorando e pedindo desculpas, o 
jovem foi empático e o consolou. Atitude 
rara no trânsito e numa época cheia de 
correria e sem paciência como hoje.

Divulgação

CAdÊ O 
rESpEIto?
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

COOPerativa
Sicredi encerra reuniões de núcleo

Durante os meses de ju-
lho, agosto e setembro o Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG levou mais informações 
aos seus associados e à co-
munidade por meio da re-
alização das Reuniões de 
Núcleo. Cerca de 14 mil par-
ticipantes estiveram presen-
tes nas 146 reuniões realiza-
das em todos os municípios 
da sua área de atuação. 

Além de ser um momen-
to de levar informações, de 
fortalecer o relacionamen-

Encontros foram promovidos nos meses de julho, agosto e setembro

to com o associado, é quan-
do ele também é convidado a 
exercer o seu papel de dono, 
opinando e contribuindo com 
os assuntos da cooperativa.

Dentre os temas aborda-
dos, destacam-se a apresen-
tação dos resultados econô-
micos e sociais do primeiro 
semestre, expansão para Mi-

Divulgação

Livro: Mensagens de Luz  |  Reuniões da Seicho-NO-IE | Terças-feiras, às 20h 
| quintas-feiras, às 15h | Encontro da Mulher Feliz  | Na Associação Local de 

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

mentaliZanDO-Se a 
granDiOSiDaDe, ela 
maniFeSta-Se COnCretamente
 Nossa verdadeira natureza é o “ser huma-
no perfeito”. E surgimos na face da Terra 
para manifestar concretamente essa na-
tureza verdadeira. É fato que “mentalizan-
do-se a grandiosidade, ela se manifesta 
concretamente”. Não se subestime jamais. 
Mentalize que você é um ser grandioso. 
As pessoas tornam-se aquilo que acredi-
tam ser. Esta é uma Verdade imutável.

aDOleSCÊnCia – BiChO-PaPãO

“Entrar no mundo dos adultos – desejado e temido – sig-
nifica para o adolescente a perda definitiva de sua condição 
de criança. É o momento crucial na vida do homem e cons-
titui a etapa decisiva de um processo de desprendimento 
que começou com o nascimento. Neste período flutua entre 
uma dependência e uma independência extrema, e só a ma-
turidade lhe permitirá, mais tarde, aceitar ser independente 
dentro de um limite necessário de dependência.”

A adolescência é um tema difícil. Muitas vezes encarada 
como um período de transição dotado de dilemas e proble-
máticas, ora visto como uma das melhores fases da vida hu-
mana, ela é sem dúvida um período ou um momento muito 
importante, onde o tornar-se adulto parece algo inevitável.

Aberastury e Knobel (1981) nos relatam que as mudan-
ças psicológicas e corporais que se produzem neste perío-
do levam a uma nova relação com os pais e com o mundo. 
É como se ocorresse um corte com tudo o que até antes foi 
vivido, sendo o adolescente um estranho em um corpo que 
não é dele, vivendo um papel que ele não conhece e convi-
vendo com pais que também lhe são estranhos.

Existem inúmeras tentativas de se definir o conceito de 
adolescência, embora nem todas as sociedades concordem 
com a existência desse período da vida. Cada cultura possui 
uma forma distinta de demarcar esse momento da vida, ba-
seando-se em diversos fatores que vão de acordo com suas 
crenças, estilos de vida, etc. Nas sociedades ocidentais in-
dustriais a adolescência como um período efetivo da vida, 
com características próprias e demarcadas é algo toma-
do como certo. No Brasil o Estatuto da Criança e do Ado-
lescente define esta fase como característica dos 12 aos 18 
anos. Ampliando um pouco mais o conceito de adolescên-
cia, aplica-se o termo juventude para a faixa etária que vai 
dos 15 aos 29 anos.

A adolescência, por sua vez, pode ser tomada como uma 
atitude cultural. A adolescência é uma atitude ou postura do 
ser humano durante uma fase de seu desenvolvimento, que 
deve refletir as expectativas da sociedade sobre as caracte-
rísticas deste grupo. A adolescência, portanto, é um papel 
social. E esse papel social de adolescente parece sempre ter 
sido simultâneo à puberdade.

Para Erikson (1987), a principal tarefa da adolescência é 
confrontar a crise de identidade versus confusão de identi-
dade, de modo a se tornar um adulto único com um senso 
de identidade coerente e um papel valorizado na sociedade. 
Ainda para este autor a identidade forma-se pela resolução 
de três questões importantes: a escolha de uma ocupação, 
a adoção de valores nos quais acreditar e segundo os quais 
viver e o desenvolvimento de uma identidade sexual satis-
fatória. A fidelidade seria a virtude alcançada com a resolu-
ção satisfatória dessa crise – ser fiel aos ideais conquistados.

Também a crise da adolescência é um efeito dos nos-
sos tempos. A rapidez das mudanças na modernidade tor-
na problemática a transmissão de uma tradição de pais 
para filhos adolescentes. De fato é um processo de passa-
gem entre o período das atividades infantis e a plena inte-
gração do indivíduo ao grupo produtivo e reprodutor. Para 
que ocorra esta passagem, o adolescente vivencia um perí-
odo de crise, quando ocorrem questionamentos e rupturas 
com os modelos vigentes. A “crise” adolescente é, portanto, 
a expressão do questionamento da ordem social estabeleci-
da, tornando-se um espaço de reflexão sobre os conflitos da 
cultura da qual faz parte.

O artigo continua na próxima edição do jornal e no meu 
blog “Psique & Amor”

reCurSOS O valor da emenda parlamentar é de R$ 200 mil, destinado 
para custeio e manutenção dos serviços hospitalares

Deputada Caroline de toni entrega 
emenda para o hospital São José 
CARINE ARENHARDT

A deputada federal Caroline 
de Toni (PSL) esteve em Maravi-
lha ontem (4) para entrega de re-
cursos para o Hospital São José. 
O valor da emenda parlamen-
tar é de R$ 200 mil, destinado 
para custeio e manutenção dos 
serviços hospitalares. Confor-
me a diretora do Hospital, Neiva 
Schaefer, o valor será usado em 
despesas da folha de pagamen-
to. A direção agradeceu a entre-
ga dos recursos e destacou que 
a emenda é muito importante 
para a entidade. 

Durante a visita, a deputada 
foi recepcionada por toda dire-
toria e também recebeu um cer-
tificado como agradecimento 
pelo repasse de recursos, e co-
nheceu a UTI do Hospital São 
José. Na oportunidade a equi-
pe relatou as dificuldades e ou-
tras demandas de investimento 
na entidade. 

nas Gerais, Super Sorte Co-
operada, distribuição de 
resultados e o Fundo de De-
senvolvimento Regional. 
“Por meio das reuniões, trou-
xemos discussões, proje-
tos e aspirações estratégi-
cas para o desenvolvimento 
e expansão da nossa coope-
rativa”, comenta a vice-pre-
sidente, Angelita Marisa 
Cadoná. As reuniões de nú-
cleo ocorrem anualmente 
na cooperativa e fazem par-
te do programa Pertencer.

Em entrevista a deputada 
falou que o repasse de recursos 
é também uma forma de reco-
nhecimento pelo apoio que re-
cebeu no município nas elei-
ções de 2018. A parlamentar 
também cumpre agenda em 
outros municípios da região, en-
cerrando a visita neste final de 
semana no município de Itapi-
ranga, com a participação na 
Oktoberfest. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Deputada conversou com a direção do hospital sobre demandas

Parlamentar foi recepcionada pela direção
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LUIZ CARLOS
PRATES

eleitaS Helena Maria Schafer é a nova rainha, Teresinha Maria Petry a primeira-
princesa, Maria da Silva segunda-princesa e Classi Scheffler a miss simpatia

maravilha escolhe as novas 
soberanas da terceira idade 
CARINE ARENHARDT 

Um evento cheio de ale-
gria e emoção. Foi assim a 
cerimônia de escolha das 
novas soberanas da terceira 
idade de Maravilha, no sába-
do (28), no Salão Paroquial. 
Na passarela, 14 candida-
tas protagonizaram o des-
file e arrancaram aplausos 
do público. O vestido social 
foi oferecido pelo municí-
pio, que promoveu o evento 
através da Secretaria de As-
sistência Social, em parceria 
com a Coordenação da Ter-
ceira Idade.

As candidatas represen-
tavam grupos de idosos do 
município e foram avalia-
das por cinco jurados, nos 
quesitos elegância, simpa-
tia, desenvoltura, beleza e 
carisma. As soberanas elei-
tas em 2017, rainha, Ivandir 
Aparecida Menoncin Pedro-
so; primeira-princesa, Gema 
Sirtolli; segunda-princesa, 
Ivone Wermuth; e miss sim-
patia, Clarice Favaretto, fize-
ram a passagem das faixas e 
coroa para as novas eleitas. 

Helena Maria Schafer 
é a nova rainha da tercei-
ra idade, ficando com a fai-
xa e coroa pelos próximos 
dois anos. A faixa de primei-
ra-princesa foi entregue para 
Teresinha Maria Petry, de se-
gunda-princesa para Maria 
da Silva e miss-simpatia para 
Classi Scheffler. Após a di-
vulgação do nome das ven-
cedoras a programação se-
guiu com valsa, coquetel e 
festa para os 20 grupos de 
idosos participantes.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

As novas soberanas da terceira idade

Passagem da faixa para a nova rainha, helena maria SchaferCandidatas desfilaram na passarela

Soberanas eleitas em 2017 passaram a faixa e receberam homenagem

Foram 14 candidatas neste ano

medos inúteis
Esta semana um jornal de São Paulo publicou, página 

inteira, reportagem sobre o “enlouquecimento” da popula-
ção, e especialmente dos mais jovens. Os mais velhos, por 
maioria, e como sempre, ficam na depressão e nas ansieda-
des provocadas pela idade e pelo isolamento. Um isolamen-
to que é mais emocional que físico. Dá para entender.

Para mim, nada de novo na reportagem do jornal. Vivo 
lendo sobre essas histórias desde que “nasci”... E tudo ficou 
pior, bem pior, depois da faculdade de Psicologia.

Ontem, terminando uma leitura de – “Iluminações da 
Alma”, de Osho, o famoso pensador e polêmico indiano, ficou-
me uma frase, uma frase que vale para a Humanidade, respalda-
das as exceções, que são mesmo exceções. A frase era simples: 
- “Só morre quem não viveu”. Claro que ela tem uma discreta sa-
gacidade, exige dois milímetros de pensamento... Sim, porque 
alguém pode dizer, ora, como é que alguém pode morrer se não 
viveu? É por isso que digo que a frase é sagaz.

Pessoas que nunca viveram morrem, de fato, morrem. E 
quem é que morre sem ter vivido? A maioria. A maioria medro-
sa, procrastinadora. Pessoas do tipo – Ah, se eu pudesse, no dia 
em que eu puder, quando eu tiver mais tempo, se eu morasse 
em outra cidade, se eu ganhasse mais, se eu fosse mais boni-
ta, se eu fosse mais isso, mais aquilo... Ou então: - Amanhã eu 
começo! Só que esse amanhã não tem data, é um empurrar do 
tempo para a terra do nunca... E o tempo vai passando. 

Aprisionamentos, estúpidos, de ordem religiosa, menti-
ras sobre paraísos pós-morte, limitações autoimpostas, regras 
e “leis” limitantes, quando limitante deve ser apenas a imorali-
dade. No mais, porta aberta, é viver o hoje e esquecer o ontem 
e dar de ombros para o amanhã. E se algum “anjinho” saltar da 
cadeira e disser que temos que nos preocupar com o amanhã, 
é bom lembrar que o hoje bem vivido significa amanhã seguro.

As pessoas costumam viver presas às dúvidas, dúvidas exis-
tenciais: existe céu, existe inferno...? Não, não existe nenhuma 
dessas idiotices criadas por “raposas” que visaram a aprisionar 
pelos medos religiosos os desavisados da vida. Dentro da de-
cência, solte-se, viva, não procrastine, vale tudo... Tudo, den-
tro da decência. Deixar para amanhã ou ter dúvidas vai pro-
duzir o pior dos arrependimentos: - Ah, como perdi tempo, 
ah, como fui burra! Ao hoje, ilimitado.

graÇaS
Se eu pudesse pôr as mãos sobre eles... Não sei das con-

sequências, mas imagino as piores. Ouça esta: - “Onda de 
ataques a cães e gatos na zona sul de São Paulo. Bichos têm 
os olhos furados, patas cortadas e orelhas arrancadas”. Os 
amaldiçoados que fazem isso merece “isso” da vida. Vão ter... 
A lei natural vai pegá-los, ô, se vai. O juízo “final” deles está 
escrito... É esperar, para o aplauso.

PãO
Espertalhões, visando ao escravagismo humano, usando 

de argumentos “religiosos”, sentenciaram um dia que – “Co-
merás o pão com o suor do teu rosto”! Quer dizer, o trabalho 
seria uma maldição e um castigo... Nada disso, os sábios co-
mem o pão de cada dia com o sorriso dos lábios. São os felizes 
na vida. Já vivem no “céu”.

Falta DiZer
Ouça esta, vem do Ministério da Saúde: - “HPV aumenta 

os riscos de câncer de boca e garganta entre os jovens”. Muitos 
pensam que o mal vem das bebidas ou do cigarro. HPV é um ví-
rus, está ligado à vida sexual. Câncer na boca, na garganta? Será 
que os “ingênuos” não desconfiam sobre o que pode estar cau-
sando esses cânceres? Sim, é essa promiscuidade mesmo... 
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Começou ontem (4) no 
Lar de Convivência a 5ª Expo-
sição de Orquídeas em Maravi-
lha. Com mais de 400 plantas, o 
evento é uma parceria entre Cír-
culo de Amadores de Orquí-
deas de Maravilha (Caoma) e a 
Federação Catarinense de Or-
quidofilia e associações de or-
quidófilos de Chapecó e Anchie-
ta. Ontem (4) a abertura oficial 
ocorreu às 19h, mas ao lon-
go do dia foi realizado o julga-
mento das melhores plantas. 

Hoje (5) a exposição de or-
quídeas, suculentas e plantas or-
namentais permanece aberto 
das 9h às 21h e o valor de en-
trada será R$ 2. Às 14h será re-
alizado curso gratuito de culti-

CaOma
exposição de orquídeas continua hoje 

Evento conta com exposição de orquídeas, suculentas e plantas ornamentais

vo de plantas, sendo que não é 
necessária a inscrição antecipa-
da. Amanhã (6) o evento con-

tinua das 9h às 17h. “Convida-
mos a todos para visitar o evento 
e prestigiar a cultura. Temos di-

versas espécies premiadas e 
também disponíveis para ven-
da”, convidam os integrantes. 

Os associados da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG con-
tam com mais um canal de re-
lacionamento para facilitar e 
agilizar o atendimento – o What-
sApp. O número de contato é (51) 
3358 4770, identificado com o 
nome “Sicredi” e com a informa-
ção “Conta Comercial Oficial”.

Ao mandar uma mensagem, o 
associado é direcionado para con-
versar com o gerente de conta da 
sua agência. O canal já está em fun-
cionamento e disponível de se-
gunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

Os associados que mandarem 
mensagens fora deste horário rece-
berão uma mensagem automática 
de ausência e o contato será reto-
mado no horário de atendimento. 
“Este é mais um canal de relacio-
namento direto com o nosso asso-

ciado, com o objetivo de proporcio-
nar maior agilidade e comodidade 
no seu atendimento. Através dele 
o associado pode esclarecer dú-
vidas e solicitar informações de 
produtos e serviços, campanhas, 
programas de relacionamen-
to e demais iniciativas da coope-
rativa”, explica o assessor de proje-
tos e processos, Renato da Silva.

Além do WhatsApp, os as-
sociados continuam contan-
do com os canais de relaciona-
mento do Sicredi, desenvolvidos 
para consulta de dados bancá-
rios e que possuem um maior ní-
vel de segurança da informação 
(Internet Banking, Aplicativo, Ser-
viços por Telefone e Caixa Ele-
trônico). No momento, a con-
ta oficial está disponível somente 
para associados da cooperativa.

atenDimentO

PiZZa

Sicredi conta com 
Whatsapp oficial

Cei Pequeno Príncipe 
promove Festival 

Novo canal de atendimento fica disponível de segunda a sexta-feira

Divulgação

O recurso arrecadado no 2º 
Festival da Pizza será para au-
xiliar na manutenção do Cen-
tro de Educação Infantil Peque-
no Príncipe. De acordo com a 
diretora, Sirlene Marafon, o de-
sejo é vender mais de mil piz-
zas, número que quase foi al-
cançado na primeira edição. 

Os sabores são calabresa, 
quatro queijos, bacon, estrogo-
nofe de gado, frango, brócolis, 
chocolate branco e chocola-

te preto. “As pizzas serão de sa-
bor único, até mesmo para 
colaborar com quem vai con-
feccioná-las”, disse a diretora. 

As fichas estão disponí-
veis com pais, professores e na 
escola até o dia 5 de novem-
bro. O valor é de R$ 15 por pi-
zza e a entrega ocorre no dia 
15 de novembro, na escola, 
que fica na Avenida 7 de Se-
tembro, próximo ao Iguate-
mi Alimentos, das 9h às 11h.  

Divulgação

OBra As interrupções no trânsito devem seguir na próxima semana 
até a conclusão do trabalho 

avenida maravilha recebe última 
camada de asfalto
CARINE ARENHARDT 

A equipe da Gaia Rodovias 
começou na segunda-feira (30) 
o trabalho para colocação da úl-
tima camada de asfalto na Ave-
nida Maravilha. Durante a sema-
na foi concluído o trecho entre o 
semáforo, na esquina com a Ave-
nida Sul Brasil, e o silo da Coope-
rativa Auriverde. Hoje (5) o tra-
balho deve continuar se o clima 
não estiver chuvoso. 

Conforme o engenheiro da 
prefeitura, Jorge Dummer, se-
rão necessários pelo menos mais 
dois dias de trabalho para con-
clusão de todo o trecho, até o tre-
vo. O trânsito para a saída da ci-
dade é desviado pela Avenida 
Presidente Vargas, durante a exe-
cução dos trechos finais. 

A etapa seguinte é a cons-

trução das quatro lombadas ele-
vadas na avenida. Uma lombada 
será em frente à Escola Caic, ou-
tra próximo da rotatória, nas pro-
ximidades da Jaciara, uma tercei-
ra próximo ao silo da Cooperativa 

e a última na esquina com a Ave-
nida Entre Rios. A parte de sina-
lização com pintura e instalação 
das placas também deve ocorrer 
nos próximos dias. 

Com o asfalto concluído, a 

obra segue a etapa dos acabamen-
tos, com a colocação de meio-fio, 
conclusão do passeio público e de 
melhorias na parte elétrica. O ob-
jetivo é que a obra na Avenida seja 
concluída ainda neste ano.  

trabalho da equipe na sexta-feira (4) 

Carine Arenhardt/O Líder
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“O ensino, como a justiça, como a administração, 
prospera e vive muito mais realmente da verdade e 
moralidade, com que se pratica, do que das grandes 
inovações e belas reformas que se lhe consagrem.”

Ruy Barbosapor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

VejA cOmO fIcA A ApOsenTADORIA cOm 
A ApROVAçãO em 1º TuRnO DO senADO

SE AINDA Não TRAbAlHA:
Trabalhadores privados (urbanos)
Idade mínima: 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens)
Tempo mínimo de contribuição: 15 anos (mulheres e homens)

Servidores públicos da União
Idade mínima: 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens)
Tempo mínimo de contribuição: 25 anos, com 10 
anos no serviço público e cinco no cargo

Trabalhadores rurais
Idade mínima: 55 anos (mulheres) e 60 anos (homens)
Tempo de contribuição: 15 anos (ambos os sexos)

Professores
Idade mínima: 57 anos (mulheres) e 60 anos (homens)
Tempo de contribuição: 25 anos (ambos os sexos)

Policiais federais, rodoviários federais e legislativos
Idade mínima: 55 anos (ambos os sexo)
Tempo de contribuição: 30 anos (para ambos os se-
xos, além de 25 anos no exercício da carreira

SE já ESTá No mERCADo DE TRAbAlHo:
A proposta prevê 5 regras de transição para os trabalhadores 
da iniciativa privada que já estão no mercado. Uma dessas re-
gras vale também para servidores – além disso, esta catego-
ria tem uma opção específica. Todas as modalidades vão vigo-
rar por até 14 anos depois de aprovada a reforma. Pelo texto, 
o segurado poderá sempre optar pela forma mais vantajosa.

miniStériO Da agriCultura SuSPenDe venDa De 
33 marCaS De aZeite De Oliva nO BraSil

O Ministério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) divulgou na 
quarta-feira (2) uma lista de 33 marcas 
de azeite de oliva que estão com as ven-
das suspensas no Brasil. A decisão foi to-
mada porque análises mostraram que 
os produtos dessas empresas apresenta-
vam misturas com outros óleos vegetais, 
como o de soja, por exemplo. No entan-
to, as embalagens diziam que o azei-
te era puro. Segundo o Mapa, foram en-

contradas irregularidades em 59 lotes 
de azeites vendidos por essas marcas. As 
amostras foram recolhidas entre 2016 e 
2017. A demora na proibição, conforme 
o ministério, aconteceu por conta dos 
vários exames laboratoriais a que esses 
produtos são submetidos. Além disso, há 
um processo burocrático, que envolve a 
notificação das empresas, a apresenta-
ção de defesa e novas análises, quando 
necessário. O Mapa considera que nes-

te ano é difícil encontrar produtos des-
sas marcas no mercado, com os lotes que 
apresentaram problemas. No entanto, al-
guns comerciantes ainda adquirem es-
ses azeites porque costumam ser mais 
baratos do que os concorrentes. Agora, o 
Mapa deverá seguir na fiscalização, bus-
cando comerciantes que ainda vendem 
os produtos dessas 33 marcas. Quem 
for flagrado com um desses produtos 
nas prateleiras pode ser penalizado.

Desbloqueio do MEC libera R$ 49 milhões para 
universidades e institutos federais em SC

O desbloqueio de recursos que estavam contingencia-
dos pelo Ministério da Educação (MEC) desde abril deste ano 
deve liberar um total de R$ 49.713.975 para as universidades e 
institutos federais de Santa Catarina. Os números foram con-
firmados na tarde de segunda-feira (30), pela pasta. Em todo 
o Brasil, quase R$ 2 bilhões serão liberados à educação supe-
rior. O número ainda é insuficiente, visto que em abril deste 
ano o bloqueio de verbas chegou a R$ 5,8 bilhões. No entan-
to, já é possível aliviar parte do problema. Do total de recursos 
para as instituições catarinenses, a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) é a que deve receber a maior parcela. 
Serão R$ 21.766.473, que devem ser usados para compensar o 
contingenciamento de gastos anunciado pelo governo federal. 
Na sequência, aparece o Instituto Federal de Santa Catarina 
(IFSC), que irá receber uma parcela de R$ 10.489.118. O res-
tante dos recursos será dividido entre o Instituto Federal Ca-
tarinense (IFC), que terá liberados R$ 9,1 milhões, e a Univer-
sidade Federal da Fronteira Sul, com outros R$ 8,3 milhões.

MP deve ampliar créditos para 
financiamento do agronegócio

Foi publicada na quarta-feira (2), no Diário Oficial da 
União, a medida provisória que deve ampliar em R$ 5 bilhões 
os créditos de financiamento para o agronegócio no Brasil. Se-
gundo o Ministério da Agricultura, além de dar condições para 
a redução de juros, por meio da ampliação e da melhoria das 
garantias para operações de crédito rural, a Medida Provisória 
(MP) 897/19 vai expandir financiamentos e aumentar a com-
petição no crédito rural. A MP permitirá ao produtor rural des-
membrar sua propriedade como forma de dar como garantia 
para as operações de crédito apenas um pedaço de sua pro-
priedade. De acordo com o Ministério da Economia, até então 
o produtor precisaria oferecer o imóvel todo como garantia, 
o que, em muitos casos, tem valor maior do que o financiado. 
A partir do desdobramento do patrimônio de afetação, a MP 
institui a chamada Cédula Imobiliária Rural, que será emiti-
da por proprietários de imóveis rurais e que poderá ser nego-
ciada no mercado de títulos e valores mobiliários. A CIR será 
registrada em entidade autorizada pelo Banco Central.

Exportação de carne bovina do Brasil acumula alta de 9,2% em 2019

As exportações de carne bovina do Brasil acumularam alta de 9,2% nos nove primeiros meses de 2019 em compara-
ção com igual período do ano passado, somando embarques de 1,2 milhão de toneladas, informou na quarta-feira (2) a As-
sociação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (Abiec). Segundo a Abiec, o faturamento com as vendas da proteí-
na entre janeiro e setembro de 2019 atingiu 4,9 bilhões de dólares, avanço de 4,6% na comparação anual. Entre os principais 
destinos, o destaque continua sendo a China, que importou 253 mil toneladas de carne bovina brasileira entre janeiro e se-
tembro, alta de 11,2%, disse a entidade. Afetada por um surto de peste suína africana, que há um ano abala sua criação de por-
cos, a China elevou o volume de suas importações de carnes, buscando inclusive proteínas alternativas à carne de porcos.

https://noticias.r7.com/jr-na-tv/videos/operacao-carne-fraca-39-fiscais-do-ministerio-da-agricultura-sao-afastados-01102019
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eDuCaÇãO Kelvin Galvan Pasqualotto está entre os 170 brasileiros da reta final do programa que classifica 
50 pessoas para ir aos Estados Unidos

aluno de maravilha é semifinalista do 
programa Jovem embaixador 
NElCIR DAll’AGNol

Pelo terceiro ano conse-
cutivo o jovem maravilhense 
Kelvin Galvan Pasqualotto, de 
17 anos, estudante da turma 
302 do ensino médio inova-
dor da Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Salete 
de Maravilha, tenta uma vaga 
para o programa Jovem Em-
baixador. De acordo com Pas-
qualotto, o programa seleciona 
50 alunos de todo o Brasil para 
passar por volta de um mês nos 
Estados Unidos. 

Na terra do Tio San, eles 
discutem problemas sociais 
do Brasil e tentam criar uma 
solução para as situações en-
contradas no Brasil. Antes dis-
so, os jovens devem passar por 

uma seleção e é a fase em que 
o aluno da Escola Salete está 
passando. Ele é semifinalista e 
como é o terceiro ano que par-
ticipa, é o segundo que cha-
ga nesta fase. “Ao todo, são 170 
jovens classificados para esta 
fase e os 120 que não consegui-
rem nível para ingressar nos 
Estados Unidos participam de 
uma semana de estudos na Es-
cola Thomas Jefferson em Bra-
sília”, conta, dizendo que nesta 
escola é proibido falar portu-
guês. “Todas as atividades são 
em inglês, nela não tem só idio-
ma, mas também aulas de culi-
nária, dança, cálculos, como se 
fosse outra escola normal, ape-
nas a língua falada nela é in-
glês”, explica o aluno, que no 
ano passado ficou na escola.

PrOgrama 
Criado em 2002, o pro-

grama tem como alvo estu-
dantes brasileiros do ensino 
médio na rede pública que 
se destacam em sua comu-
nidade pela atitude positiva, 
bom desempenho acadêmi-
co, conhecimento da língua 
inglesa, capacidade de lide-
rança e espírito empreen-
dedor. “Os Jovens Embaixa-
dores nos Estados Unidos 
participam de conferências, 
estudam em escolas ameri-
canas e precisam estar aber-
tos a viverem uma grandiosa 
experiência”, disse o candi-
dato. Na primeira semana 
os jovens ficam em Washin-
gton, solucionando proble-
mas sociais dos países.Este é o segundo ano que o jovem vai para brasília estudar na thomas Jefferson

Divulgação
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

Um percentual significa-
tivo de homens, principal-
mente após os 40 anos, vai 
apresentar uma diminuição 
dos níveis de testosterona, 
cujo nome adequado é Defi-
ciência Androgênica do En-
velhecimento Masculino ou 
simplesmente Daem. E essa 
baixa de testosterona, con-
firmada por exame laborato-
rial, pode causar prejuízos à 
saúde e ao bem-estar dos ho-
mens, como diminuição da 
cognição, do raciocínio, da 
força muscular, da memó-
ria, da libido, das ereções, os-
teopenia e perda da disposi-
ção geral. Temos medicina 
baseada em evidências, isto 
é, dados com comprovação 
científica que, quando diag-
nosticado o quadro da defi-
ciência de testosterona (clíni-

rePOSiÇãO De teStOSterOna: 
posicionamento da Sociedade Brasileira de urologia

ca e laboratorial), a reposição 
pode trazer benefícios, o que 
está nas recomendações ou 
diretrizes de muitas socieda-
des médicas do Brasil, como a 
Sociedade Brasileira de Uro-
logia e a Sociedade Brasileira 
de Endocrinologia e Metabo-
logia, e do exterior.

A reposição de testostero-
na é um ato médico e quem a 
faz precisa de um treinamen-
to específico para saber diag-
nosticar, orientar e, princi-
palmente, para identificar 
as contraindicações: câncer 
de mama, câncer de prósta-
ta localmente avançado e in-
teresse em paternidade, bem 
como fazer o monitoramen-
to do tratamento a fim de 
assegurar a eficiência e a 
segurança. Isso deve ser dis-
cutido com o paciente e é re-

comendada uma avaliação 
da próstata antes do início 
do tratamento.

As formas de reposição 
de testosterona hoje aprova-
das no Brasil são as injetá-
veis (curta e longa ação) e o 
gel transdérmico. Implantes 
subdérmicos ou suas associa-
ções não são autorizados pela 
Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) e não 
apresentam comprovação 
científica para sua indicação, 
por isso não devem ser utili-
zados. Assim como também 
não existem preparações hor-
monais para retardar o enve-
lhecimento.

Não existem especialida-
des médicas em “reposição 
hormonal”, em “modulação 
hormonal” ou em “antien-
velhecimento” reconheci-

das pelo Conselho Federal 
de Medicina (CFM), portan-
to não existem especialistas 
nessas áreas.

O uso indiscriminado de 
testosterona ou outros hor-
mônios pode trazer uma série 
de efeitos colaterais, muitas 
vezes irreversíveis (aumento 
do coração, morte súbita, ris-
co de trombose e infertilida-
de) e que colocam a vida do 
paciente em risco. Portanto 
a Daem é uma situação clíni-
ca que não é infrequente, que 
pode trazer prejuízo aos ho-
mens e, uma vez diagnostica-
da, deve ser tratada por pro-
fissionais treinados para isso.

Fonte: Departamento 
de Medicina Sexual e 

Reprodução da Sociedade 
Brasileira de Urologia
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BrinCar e aPrenDer
Comércio maravilhense conta com 
diversas opções de presentes

CAmIllA CoNSTANTIN 

Assim como o Natal, o Dia das Crianças é 
uma data muito esperada pelos pequenos. A 
comemoração ocorre no sábado (12) e quem 
ainda não comprou o presente pode encon-
trar opções para todos os gostos no comércio 
maravilhense.  

O Jornal O Líder conversou com o empre-
sário Júlio César Tumelero, proprietário da Tu-
melero Utilidades, sobre sugestões para quem 
ainda está em dúvida do que escolher. Ele des-
taca que são várias opções, como livros, bone-
cas, carrinhos, jogos, fantasias e muito mais. 
“A loja tem variedade de brinquedos, desde 
os mais acessíveis até os mais renomados do 
mercado. São mais de 100 marcas disponíveis 
e muitos itens para presentear as crianças”, diz. 

O que levar 
em COnSiDeraÇãO?
É importante que os presentes 
sejam dados de acordo com o 
gosto e o interesse da criança, 
se possível levando em conta o 
aprendizado que irá conter. Se você 
pensa em comprar jogos, escolha 
aqueles que estimulem e ajudem 
na socialização, como o banco 
imobiliário, que também contribui 
com conhecimentos sobre 
educação financeira, ou ainda o 
imagem e Ação, que desenvolve a 
criatividade e a comunicação. 
Outra opção são os tradicionais 
brinquedos, como bonecas 
e carrinhos, que estimulam 
o imaginário e incentivam as 
crianças a colocar em prática 
os ensinamentos dos pais e 
professores, como a respeitar 
as leis de trânsito, por exemplo. 
Além disso, livros são uma ótima 
alternativa, já que nada melhor do 
que incentivar o hábito da leitura 
desde cedo. 

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

livros estimulam a criatividade e auxiliam na construção da linguagem tumelero utilidades conta com variedade de bonecas

brinquedos despertam a criatividade e a interação Slime (espécie de massa de modelar pegajosa) proporciona brincadeiras lúdicas e divertidas

Caminhão dos bombeiros faz sucesso entre as crianças Jogos contribuem para o desenvolvimento de novas habilidades 
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atraÇãO
Maravilha conta com espaço para 
festas no Bairro Floresta 

Há pelo menos um ano Maravilha conta com um 

espaço especializado em festas infantis, ani-

versários, festas de 15 anos, entre outros. A Al-

godão Doce Buffet fica na Avenida Sul Brasil, no Bairro 

Floresta, próximo à Escola de Ensino Fundamental Jus-

celino Kubitschek de Oliveira, onde o cliente vai encon-

trar um espaço amplo, que comporta até 100 pessoas.

Para reservas, o atendimento é de terça a sexta-fei-

ra, das 14h às 19h, ou pelo telefone (49) 98502 7696. 

Os pacotes oferecidos incluem festas completas para 

crianças com alimentação, brinquedos entre outros.

Completamos 
um ano de 
atendimento no dia 
13 de novembro 
e preparamos 
uma megaoferta 
para você. venha 
conferir!”

Decoração especial para públicos variados Decoração é feita a gosto do cliente

Diversas temáticas de ambiente

Espaço amplo e confortável para todos

Personagens diferenciados e do jeito que o cliente preferir  

Fotos: Divulgação

FreeColor

FreeColor
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Para OS PequenOS
Porque a infância merece presentes

DIANA HEINz

Há 20 anos no mercado, a 
Casa Maravilha oferece muitas 
opções em presentes. Localizada 
na Avenida Sul Brasil, 30, telefone 
(49) 3664 1065, o local atende de 
segunda a sexta-feira das 7h45 às 
11h45 e das 13h às 18h30. Para o 
Dia das Crianças a Casa Maravi-
lha preparou ótimas dicas, de di-
ferentes preços e tamanhos, pen-
sando em todas as faixas etárias 
da infância. A loja oferece óti-
mo atendimento, além do des-
conto para pagamento à vista e o 
bom chimarrão. “Vem para Casa 
Maravilha!”, convida a equipe. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

A Casa maravilha fica localizada na Avenida Sul brasil

Carrinhos coloridos e bonecos de pelúcia

Cavalinho upa-upa inflável

bonecos bebês e acessórios

Carrinhos para bonecas

Carrinhos de controle remoto

Patinetes coloridos 

Pistas de carrinhos hot Wheels

Xícaras do time do coração para os mais crescidinhos
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FOrmaÇãO integral
Empresa maravilhense oferece aulas de 
desenvolvimento motor, esporte e diversão 

FutmeSa 
O espaço também conta com a locação do futmesa, 
esporte novo que vem ganhando muitos adeptos. O local 
funciona durante o dia e a noite, podendo ser reservados 
horários mensais.
O futmesa pode ser jogado por crianças, adolescentes e 
adultos, de ambos os sexos. O jogo pode ser realizado por 
duas, três ou quatro pessoas, em um ambiente climatizado, 
com grama sintética e telão passando jogos, shows, 
palestras e outros. Aos interessados, podem ser realizadas 
aulas experimentais gratuitas para conhecer a modalidade.
A família livinalli convida a todos para conhecer o espaço ou 
entrar em contato por telefone 98805 9288 ou 98833 4050 
para agendar uma aula, um horário ou uma visita. “Para nós 
é motivo de alegria recebê-los”, destacam.  

Nova modalidade está ganhando cada vez mais adeptos

CAmIllA CoNSTANTIN 

A Evoluir Formação In-
tegral do Ser, localizada na 
Avenida Sul Brasil, 851, é de 
propriedade da família Livinalli 
e tem como principal objetivo 
garantir excelência no trabalho 
de formação de pessoas, bus-
cando seu desenvolvimento in-
tegral. A empresa possui uma 
equipe de profissionais espe-
cializados, com professores de 
Educação Física e pedagogos.

O espaço oferece locação de 
horário de playground, aulas de 
desenvolvimento motor, pila-
tes kids e teens, recreação/fun-
cional kids, oficina para pais e fi-
lhos, locação do ambiente para 
festas e horário de futmesa.

As aulas de desenvolvi-
mento motor são oferecidas 
para alunos de seis meses a 13 
anos, de forma personaliza-
da, desenvolvidas a partir das 
características, individualida-
des e potencialidades de cada 
criança. Para isso, é realizada 
uma avaliação, a qual verifica 
a idade motora do aluno, rela-
cionando com a idade crono-
lógica e servindo como base 
para organização e desenvol-

vimento das aulas.
Conforme os profissio-

nais, as atividades desenvol-
vidas estão voltadas para a co-
ordenação motora ampla e 
fina, equilíbrio, organização 
espacial e temporal, esquema 
corporal e lateralidade. As au-
las podem ser realizadas indi-
vidualmente ou em grupos de 
até quatro pessoas, com tra-
balho de qualidade e atenção 
com todos os alunos. 

O empreendimento dis-
ponibiliza um playground 

moderno que proporciona in-
teração entre as crianças, di-
versão e aprendizado, com 
acompanhamento de mo-
nitores especializados, tor-
nando a atividade organiza-
da e segura. “Contamos com 
um projeto social em parce-
ria com algumas empresas da 
cidade, sendo que as mesmas 
tem a possibilidade de distri-
buírem vale-playground para 
crianças, contribuindo no seu 
desenvolvimento”, explicam.  

Outro serviço ofereci-

do é a locação do ambien-
te para festas e eventos, onde 
as crianças comemoram mo-
mentos únicos com familia-
res, amigos e demais convida-
dos. Eles afirmam que é uma 
ótima opção para quem pro-
cura praticidade de forma se-
gura e divertida. O ambiente é 
bem localizado, climatizado, 
monitorado por câmeras du-
rante todos os eventos, con-
tando com estrutura física e 
de profissionais para a reali-
zação de festas. 

Atividades desenvolvidas para crianças e adolescentes (seis meses a 13 anos)

Fotos: Divulgação

Atividades no playground contam com acompanhamento de monitores

Espaço para festas é amplo e acolhedor Diversão é garantida com variadas opções de entretenimento
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Vitrine

por LUCIANA GRANDO tURAttI
dELLACOR ATELIÊ

Hoje vamos falar de um as-
sunto que deixa a mulhera-
da de “cabelo em pé”. A ma-

nutenção e cuidados com tapetes, 
cortinas e persianas. 

Levando em conta que além do 
aspecto estético a higienização cor-
reta desses objetos está totalmente li-
gada com a saúde da família, sendo 
extremamente importante manter-
mos a limpeza em dia. 

Tratando-se de cortinas e per-
sianas, normalmente lidamos com 
tecidos e materiais delicados, o que 
nos deixa em dúvida quando chega 
a hora de lavar esses itens. A dica é, 
no caso das cortinas de tecido, deve-
mos evitar água quente, secadora, e 
em algumas circunstâncias até mes-
mo as máquinas de lavar. Além dis-
so, é contraindicado o uso de quais-
quer agentes abrasivos e produtos 
químicos, como alcalinos e clorados. 
Nessas situações a orientação é lavar 
com água em temperatura ambiente 
e sabão neutro.

Já com as persianas, temos uma 

variedade grande de modelos e pro-
dutos, porém a manutenção e lim-
peza torna-se muito parecida para 
todas elas. Usa-se regularmente es-
panador ou aspirador de pó (em caso 
de alérgicos) para retirar o acúmulo 
de pó, sendo que isso não dispensa 
os serviços de um profissional espe-
cializado esporadicamente. A ausên-
cia dos cuidados diários com as per-
sianas pode acarretar em danos mais 
complexos nas peças, já que a poeira 
prejudica o desempenho delas. 

Ao falarmos dos tapetes, leva-se 
em consideração o tipo do material 
utilizado na composição de cada 
modelo. São poucas circunstâncias 
que podemos deixar as peças 
imersas na água, na maioria das 
vezes, devemos manter a limpeza 
com frequência diária ou semanal, 
fazendo uso de aspiradores, escovas 
(quando indicado pelo fabricante), e 
pano úmido com sabão neutro. Em 
alguns casos em que a manutenção 
não acontece corretamente e 
com a frequência indicada, não é 

limPeZa PrOFunDa 
e eSPeCialiZaDa

mais possível recuperar o aspecto 
de novo sem que a peça seja 
submetida a lavação completa com 
uso de água, e esse tipo de lavagem 
não é indicada, pois pode danificar 
o produto, ou mesmo diminuir 
consideravelmente sua vida útil. 

Então, para quem ama a casa lim-
pa e perfumada todos os dias, lem-
bro que estamos no terceiro trimestre 
do ano e as datas comemorativas se 
aproximam, o comércio fica mais mo-
vimentado e a agenda para esses ser-
viços bem concorrida. Pensando em 

oferecer as melhores soluções para 
nossos clientes, na Dellacor Ateliê dis-
ponibilizamos desta opção. Conta-
mos com profissionais responsáveis 
pela limpeza, manutenção e cuidados 
dessas soluções. Basta entrar em con-
tato e agendar o orçamento. 
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

Gentilezas são gestos de amor com o próximo. 
Ser gentil é uma condição e, portanto, uma forma 
de agir. O melhor de tudo é que sempre podemos 
optar por agir dessa maneira porque tenha a 
certeza de que simples gestos gentis valem mais 
do que mil palavras!
Seja gentil sempre. Seja gentil, independente 
com quem. Ser gentil com quem conhecemos é 
muito fácil, mas surpreender um estranho com 
a nossa gentileza é algo espetacular porque é 
algo surpreendente para nós e para o outro: nós 
temos a surpresa de ver a surpresa no rosto do 
outro e o outro a surpresa de ver em nós que 
o mundo ainda tem seus encantos diários: um 
sorriso, uma ajuda, uma dose de humanidade… 
Gentilezas em forma de gestos!
Não adianta se encher de maquiagem para ficar 
mais bela, sair com as melhores roupas para 
chamar a atenção de todos e colocar uns óculos 
que não te deixam enxergar o que realmente 
importa…
O elegante é ser gentil porque o resto… bom… 

todo o resto é apenas acessório… O que te define 
não é o que carrega no corpo, mas o que carrega 
na alma e o que emana de seu coração.
Os seus melhores acessórios sempre serão as 
suas qualidades e os seus valores. A elegância 
é o melhor acessório e o que nunca devemos 
esquecer em casa porque uma cortesia, um 
sorriso, um abraço, uma ajuda são (e sempre 
serão) bem-vindos.
Aliás, se você está preocupado em estar na 
moda, saiba que a gentileza é algo que nunca 
sai de cena. Pode-se dizer que é um clássico, 
porque determinadas coisas (principalmente 
valores) não se perdem com o tempo, mas se 
eternizam porque sempre serão pilares para 
todos os humanos.
Sempre é tempo de ser gentil, não importa a 
situação, o que importa é a maneira como você age 
diante dela e das pessoas que estão à sua volta.
Conduza a sua vida da melhor maneira possível e 
abuse de determinados valores porque o mundo 
precisa de pessoas que saibam emanar bondade, 

excelente fim de semana a todos!
Por Patrícia Regina de Souza

transmitir gentilezas e ser luz. E para além disso, 
o mundo precisa de quem não se canse nunca 
de agir de tal modo porque as pessoas sempre 
precisarão de quem lhes traga paz quando não 
têm sossego, de quem seja gentil quando e 
sempre for necessário.
Seja gentil no mínimo, porque quem atua nos 
detalhes também faz a diferença. É aos poucos e 
com pequenas doses que mudamos o mundo e a 
vida das pessoas.
Nossas atitudes podem transformar o dia de 
outra pessoa. A nossa paz de espírito e as 
nossas gentilezas são correntes muito fortes que 
podem contagiar os outros. Não é maravilhoso 
saber que temos o poder de fazer a diferença na 
vida de outros? E cá entre nós, nem estou falando 
de algo impossível, de ajuda financeira. Estou 
falando de algo mais simples, mas mais valioso: 
gestos, belos gestos que não têm preço e que o 
dinheiro não pode comprar…

elegante é Ser 

gentil!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine
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BANCO 57

QCE
TUTANCAMON

APIARIOREC

RMIITEN
TUPANDEGA

VELVETMAÇÃ

ALTAUFANO
GIPROOD

DEMERARAA
NATOSBAVI

FEMENBATA
RETALOS
ANDARARCA

SOLTOECLER
ENGANOSA

Principal
edifício
militar

Edificou 
a cidade
de Enoc
(Bíblia)

Distinção
das cartas

do
baralho

Ameaças
comuns

em filmes
de terror

Faraó fa-
lecido com
menos de
20 anos
Local de
criação

de
abelhas

Top (?): 
a lista

dos dez
melhores

Folguedo
ruidoso e

alegre

Época
ideal para

vender
ações

Parte de
chapéus
como a

pala
Dão "vida"
às ideias 
dramatúr-

gicas

"Outro",
em

"alopatia"

"A (?) de 
Noé", obra
musical de
Vinicius

Fecho 
(?): 

zíper

Evento típico da
Sexta-feira Santa
Tempero utilizado 

em pizzas

Criado de
nobres

1.002, em
romanos
Recente-

mente

Tecla de 
gravadores
Tópico de
palestra

O fruto do
pecado

Para, em
inglês

Clássico
do futebol

baiano
(red.)

Veste de
gestantes
Extensão

de terreno

Açúcar
produzido
na Guiana
Nascidos

Igual;
mesmo
Rio da
Rússia

Conve-
niência

Verão, em
francês

Grupo
feminista
ucraniano

O mais
caro do
edifício 

é a
cobertura

O "você"
do gaúcho

Veludo,
em inglês

Vaidoso

Acabada;
concluída

Posto em liberdade
(o réu)

A propaganda que
constitui o crime

3/été — for — ten. 5/femen. 6/velvet. 7/pândega. 8/demerara.
Além do valor imate-

rial da moda, o ves-
tuário que utilizamos 

cobre e protege nosso cor-
po. Em suma, essa é a princi-
pal funcionalidade dos pro-
dutos de moda. Será que 
para sempre as roupas te-
rão apenas a função de co-
brir nossos corpos ou, as-
sim como a maioria dos 
outros produtos, terão uma 
nova funcionalidade volta-
da à tecnologia? A respos-
ta é sim e isso é algo que já 
está acontecendo no mundo. 

Muito se tem discutido 
dentro do campo profissio-
nal de moda sobre a indús-
tria 4.0 (também chamada 
de quarta revolução indus-
trial) que para outros setores 
já é algo muito comum. Ima-
gine-se visitando uma loja 
virtual ou física onde, através 
de um dispositivo de realida-
de aumentada, você poderá 

visualizar a roupa vestida no 
seu corpo sem que você pre-
cise prová-la e que ao mes-
mo tempo possibilite a cus-
tomização da peça com 
diferentes escolhas de cores 
e tecidos. Assim que você fi-
nalizada a compra a pro-
dução feita nas suas medi-
das já começou a ser feita 
por máquinas especializa-
das e, apenas algumas horas 
depois, você recebe o pro-
duto em casa, entregue por 
um drone. Isso já é realida-
de em países como a China.

Em 2015 a Google jun-
tou-se com a Levi’s e lançou 
o Project Jacquard, que se 
caracteriza pelo desenvol-
vimento de um tecido que 
funciona como uma tela de 
touch screen e se conecta 
com os aparelhos que o ro-
deiam, como celulares. As 
peças originadas do proje-
to começaram a ser comer-

cializadas em 2017. A partir 
disso algumas outras ideias 
podem surgir, como roupas 
fabricadas com fios inteli-
gentes que possam medir 
temperatura e batimentos 
cardíacos de pessoas que 
precisem de mais cuida-
dos, como bebês e idosos. 

Felizmente, os brasi-
leiros e, mais especifica-
mente os catarinenses, es-
tão com as antenas ligadas 
para as tecnologias vestí-
veis. Uma aluna do Senai de 
Brusque desenvolveu um 
macacão com sensores em 
diferentes partes que aler-
tam aos deficientes visuais 
a aproximação de objetos. 

Afinal, se todos nós 
precisamos nos vestir 
todos os dias, por que 
não tornar a roupa um 
facilitador do nosso dia a 
dia? Esse é o grande desafio 
dos profissionais de moda.

O FuturO DaS rOuPaS

MARAVILHA
5/10 Exposição de 
Orquídeas  9h  – lar 
de Convivência 
Caminhada Rosa– 
8h30 – Espaço 
Criança Sorriso
Festa Clube de 
Mães 11h30 – bairro 
Cohab 
Show Carlinhos 

Carneiro – 23h – 
república bowling 
Pub
- Show com davi & 
Fernando –  23h59 - 
hangra

6/10 4º desafio 
Liderfarma 
Cicloturismo – 7h 

– Espaço Criança 
Sorriso
Festa da Melhor 
Idade – 11h30 – 
linha tope da Serra
- Festa da Padroeira 
Santa Terezinha –  
11h30 –Salão Santa 
terezinha bairro 
união 
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Vitrine

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

Comemorar aniversário é sempre bom, mas 
fica ainda mais gostoso quando podemos 
compartilhar este momento com as pessoas 
que gostamos. Foi assim a segunda-feira de 
Simone hübner, que recebeu, entre tantos 
mimos, o abraço das queridas amigas mara 
Zanivan de Oliveira, marina Schwerz e Nica 
Zanin. Fica o registro!

Danielli, parabéns por mais um 
ano de vida! Sorria, dance, pule 
de felicidade e celebre seu dia em 
grande estilo. homenagem de 
familiares e amigos. 

Jandrei, feliz aniversário! você merece o 
melhor! muita saúde, paz e amor, muitos 
anos de vida mais. Parabéns! homenagem 
de sua família e amigos. 

Julia, toda simpática nos 
seus 4 meses. 

Parabéns para essa 
boneca, Ana Clara, 1 mês. 

Fo
to

s: 
Jo

rn
al

 O
 L

íd
er
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por MURILO DUARtE
A bELA E A FERA

vamOS reFletir SOBre O 
SetemBrO amarelO? 

Desde 2014 a Associação Brasileira de Psiquiatria 
(ABP), em parceria com o Conselho Federal de Medicina 
(CFM), organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 
10 deste mês foi, oficialmente, o Dia Mundial de Preven-
ção ao Suicídio. 

São registrados cerca de 12 mil suicídios todos os anos 
no Brasil e mais de um milhão no mundo. Trata-se de uma 
triste realidade, que registra cada vez mais casos, principal-
mente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio 
estavam relacionados a transtornos mentais. Em primeiro 
lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e abu-
so de substâncias. 

Com o objetivo de prevenir e reduzir estes números a 
campanha Setembro Amarelo cresceu e conquistou  o Bra-
sil inteiro. 

Mas o que quero refletir com vocês, meus queridos lei-
tores, é que a prevenção ao suicídio deve ocorrer todos os 
dias do ano. 

É muito fácil fazer publicações da internet, dar palestras, 
participar de ações sobre o Setembro Amarelo, mas como é 
sua atitude durante o dia a dia, quando você não está em pú-
blico ou nas redes sociais? 

Faço este questionamento porque a grande prevenção 
ao suicídio será através das nossas atitudes, será que somos 
empáticos em nossas atitudes, como agimos com nossos 
amigos e familiares. 

Problemas irão existir durante todo o ano, a depressão 
não aflige as pessoas somente no mês de setembro. Então o 
que eu peço é que todos nós passemos a ficar mais atentos 
aos sinais, como: isolamento: se a pessoa deixa de ir à escola 
ou falta ao trabalho com regularidade, por exemplo; desin-
teresse: de repente, a pessoa deixa de fazer as atividades de 
que gosta; alimentação: a pessoa come mais ou come menos 
que o usual; mudança no sono: se tem insônia ou dorme de-
mais; agressividade: no caso de jovens, às vezes a depressão 
se confunde com agressividade.

Se você desconfiar que alguém próximo está pensan-
do em suicídio, não fique parado, tome uma atitude, ofere-
ça ajuda, pode ser para uma escuta amorosa e compreensiva 
ou apenas um abraço.  

Lembrando que o  CVV – Centro de Valorização da Vida 
realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atenden-
do voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem 
e precisam conversar, sob total sigilo por telefone, e-mail e 
chat 24 horas todos os dias. Por telefone, basta ligar 188. 

barbas estão super em alta, 
mas ainda é um negócio 
polêmico. isso porque não 
existe meio-termo: ou se ama 
barba, ou se odeia. Apesar de 
ser uma tendência de moda 
masculina, que vai e volta, nem 

todo mundo adere ao estilo. 
mas falando para o pessoal 
que gosta de ser barbado, 
não existe só um estilo 
de barba no mundo. bons 
observadores já devem ter 
notado que esse mundo 

rOStO quaDraDO
No caso de homens com rostos quadrados, o ideal é que ela 

siga linhas mais precisas, especialmente perto das maçãs do 
rosto. Também fica bem harmônico mantê-la curta nas laterais 
e mais cheia na área do queixo.

rOStO reDOnDO
No caso dos rostos redondos, as barbas têm a função de aju-

dar a afinar as feições. Para isso, o ideal é que elas sejam angu-
ladas na maçã do rosto.

funciona, basicamente, como 
o dos cortes de cabelos: 
existe um modelo ideal para 
cada tipo de rosto.

Abaixo, fizemos uma seleção 
bem completa que vai ajudar 
você a entender qual estilo 
fica melhor em você.

• Pequeno 
cavanhaque

Um cava-
nhaque, literal-
mente, menor 
e mais estreito. 
Ele tem a fun-
ção de aumen-
tar o queixo.

• Barba real ou régia
Bigode centralizado, acompanhado por uma tira abaixo 
do queixo.

• Barba Van Dyke
Consiste em um cavanhaque cheio, com 

um bigode separado da parte de baixo

• Barba balbo
Basicamente, consiste em um estilo sem costeletas. O bi-

gode pode ou não aparecer, mas bem aparado e suspenso.
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Cultura e turiSmO Além de shows e apresentações culturais, Maravilha terá programação para o último dia do ano

em dúvida sobre fogos, município define 
programação de fim de ano e decoração de natal
EDERSoN AbI

O município está organi-
zando a programação de fim 
de ano e a decoração natalina 
em Maravilha. Além de shows e 
muitas luzes, a equipe prepara 
novidades para marcar a pas-
sagem de 2019 e a chegada de 
2020 na Cidade das Crianças. 
De acordo com a diretora de 
Cultura, Rosi Reichert Heineck, 
e o secretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Gelson Ros-
setto, várias atrações já estão 
confirmadas e todos aguardam 
grande movimentação de visi-
tantes em dezembro.

Conforme Rosi, o municí-
pio já tem parte da programa-
ção definida e aguarda algumas 
situações específicas. A progra-
mação começa no dia 17 de no-
vembro, quando haverá pro-
gramação no Espaço Criança 
Sorriso. No mesmo dia serão li-
gadas as luzes de Natal, com as 

Programação foi confirmada por rosi reichert heineck e Gelson rossetto

tradicionais lâmpadas nas Ave-
nidas Araucária, Sul Brasil e 
Sete de Setembro. As ações se-
guem até o dia 31 de dezembro, 
quando será realizado o Show 
da Virada.

Segundo Rossetto, as luzes 
serão ligadas de forma anteci-
pada, como foi em 2018. A ideia 
foi bem aceita e será repeti-
da neste ano. Rossetto afirmou 
que algumas novidades estão 
sendo preparadas para ilumi-
nar ainda mais a cidade. Uma 

delas é a formação de um cha-
fariz de luzes, que será monta-
do em alguns pontos do muni-
cípio.

PROGRAMAÇÃO - As 
Maravilhas do Natal 2019
17 de novembro (domingo)
20h - Show com Espaço Sou 
Arte
Espetáculo: uma fantástica 
fábrica de Natal
local: Espaço Criança Sorriso
Apoio: lacticínios bela vista 
(Piracanjuba)

Ederson Abi /O Líder

18 de novembro (segunda-feira)
8h - 3ª Exposição Feliz Natal
local: museu Padre Fernando

1º de dezembro (domingo)
21h - Caminhada das lanternas
local: igreja Evangélica até a 
Praça Padre José bunse

7 de dezembro (sábado)
17h - Show de patinação da 
oficina do Departamento de 
Cultura
local: Ginásio municipal

8 de dezembro (domingo)
19 - Natal em Família
local: Espaço Criança Sorriso

11 de dezembro (quarta-feira)
19h30 - Oficinas do 
Departamento de Cultura
local: Centro Sociocultural

15 de dezembro (domingo)
Show a confirmar

31 de dezembro (terça-feira)
Show da virada

vai ter FOgOS?
Nada confirmado. O municí-

pio ainda não definiu se vai reali-
zar queima de fogos para o show 
da virada, no dia 31 de dezembro 
deste ano, em Maravilha. A in-
formação foi repassada pelo se-
cretário de Indústria, Comércio 
e Turismo de Maravilha, Gelson 
Rossetto.

De acordo com ele, o muni-
cípio já definiu que haverá pro-
gramação e show da virada, po-
rém não há definição sobre a 

queima de fogos. Rossetto afirma 
que o município recebeu diver-
sas observações de pais de crian-
ças autistas, que ficam extrema-
mente agitadas com o barulho de 
fogos. Além de pacientes que es-
tão no Hospital São José e os pró-
prios animais. 

Com isso, já que muitas pes-
soas também gostam de fogos, o 
município ainda não garante o 
show de fogos na virada. Confor-
me Rossetto, é um assunto que 
ainda está em debate. 

EnquEtE
Após a dúvida do município, o Grupo Wh Comunicações 
lançou uma enquete no site wh3.com.br e na sua página 
oficial no Facebook. O objetivo foi saber a opinião dos 
moradores de maravilha. A interativa, na internet, teve 
2.800 votos. 
Para 66% dos participantes (1.833 votos), o município 
não deve fazer a queima de fogos. No entanto, para 34% 
(967 votos), maravilha precisa ter fogos. No site, 71% 
afirmaram que o município deve realizar o show de fogos. 
Já 22,4% dizem que não deve ter fogos. Dos participantes, 
6,6% se mostraram indiferentes. 
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FériaS

BOm JeSuS DO OeSte

vice-prefeito de 
Bom Jesus do Oeste 
assume o executivo 

Departamento de Cultura 
adquire mais de 300 livros 

O vice-prefeito, Ivonir 
José Santolin, assumiu no úl-
timo dia 27 a administração 
de Bom Jesus do Oeste. Ele fi-
cará à frente dos trabalhos no 
Executivo por 12 dias, perío-
do em que o prefeito, Ronaldo 
Luiz Senger, estará em férias. 

Santolin agradece a con-
fiança e destaca a satisfação 
em assumir a função no mu-
nicípio. “Conto com o apoio 
de todos para dar continui-

dade aos trabalhos, pois atu-
amos em equipe. O período 
que estarei à frente do Exe-
cutivo será de inteira dedi-
cação aos trabalhos junto à 
população, onde vou priori-
zar as visitações no comér-
cio, indústria e aos munícipes, 
e acompanhar os trabalhos 
que estão em andamento”, 
afirma. O prefeito, Ronaldo 
Luiz Senger, reassume o Exe-
cutivo na quarta-feira (9).

transmissão do cargo foi feita no último dia 27

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Charlaine Kreuz/Ascom Prefeitura

Buscando melhorar o 
acervo literário e incenti-
var os alunos para a práti-
ca da leitura, o Departamen-
to de Cultura de Bom Jesus 
do Oeste adquiriu 322 li-

vros de literatura infantil. 
O investimento foi de 

R$ 2.994,66, por meio de re-
cursos próprios do setor. Os 
exemplares vão estar disponí-
veis na Biblioteca Municipal.

Novos livros vão ficar à disposição na biblioteca municipal

FlY PrOtOCOlO
Programa que permite análise e aprovação 
de projetos de construção civil é lançado

Na quarta-feira (2) a pre-
feitura lançou um novo sistema 
que torna 100% digital o proces-
so de análise e aprovação de pro-
jetos da construção civil. Cha-
mado de Fly Protocolo, o sistema 
ficou 120 dias em fase de ex-
perimentação e organiza o trâ-
mite da seguinte forma: de seu 
escritório o profissional, arqui-
teto ou engenheiro, faz o enca-
minhamento do projeto via sis-
tema para a prefeitura; após o 
deferimento do pedido o muni-
cípio envia para a análise e apro-
vação da Amerios e, sendo apro-
vado, retorna para o município, 
que emite a documentação ne-

lançamento foi realizado no auditório da prefeitura, com a presença de profissionais 
da área

cessária para o início da obra. O 
trâmite dos processos pode ser 
acompanhado pelos profissio-
nais e pelo proprietário da obra 
através do celular e e-mail.

O lançamento foi realizado 
no auditório da prefeitura, com 
a presença de profissionais da 
área, da empresa que criou o sis-
tema e dos servidores do setor de 

planejamento. Conforme expli-
cou o diretor de Planejamento 
Urbano, Berlin Marcos Felippin, 
o novo sistema é um marco para 
o setor de construção civil em 
Maravilha e também para o se-
tor de planejamento. “Mara-
vilha é pioneira na implanta-
ção deste sistema 100% digital. 
O profissional pode fazer todo o 
processo de seu escritório. Pro-
prietário da obra e técnico res-
ponsável recebem notificações 
por e-mail e celular a cada movi-
mentação que acontece no sis-
tema. Tudo fica registrado com 
data e horário, isso vai facilitar 
e agilizar os processos”, disse. 

vOtaÇãO Em Maravilha são 12 candidatos, sendo que os cinco 
mais votados serão eleitos

eleição unificada do Conselho 
tutelar é amanhã 
CARINE ARENHARDT 

A eleição unificada do 
Conselho Tutelar está mar-
cada para amanhã (6), em 
todo o território nacional, e 
vai escolher os novos con-
selheiros que assumem seus 
mandatos na gestão 2020-
2023. Em Maravilha são 12 
candidatos, sendo que os cin-
co mais votados serão eleitos. 
Serão disponibilizadas três 
sessões de votação no muni-
cípio, com urna eletrônica. 

Conforme a secretária 
de Assistência Social de Ma-
ravilha, Kathiucya Lara Im-
mig, a eleição é realizada 
no Centro Educacional Ve-
reador Raymundo Veit e to-
dos os munícipes com título 

de eleitor, ou que já tenham 
encaminhado o documento, 
estão aptos para votar. O ho-
rário de votação será das 8h 
às 17h. O voto é facultativo.

A presidente do Conse-
lho da Criança e do Adoles-
cente, Solange Balestreri, 
destaca que a participação 
da comunidade é muito im-
portante, escolhendo os 
conselheiros que vão atuar 
nos próximos quatro anos. 
“É o Conselho Tutelar que 
vai zelar pelos direitos de-
les, vai ser chamado em al-
guma situação que está co-
locando em risco esses 
direitos”, ressalta.  

Candidatos que concorrem às 
cinco vagas em maravilha 

Divulgação
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ROB GARRISON
O ator rob Garrison morreu no 
dia 27 de setembro, aos 59 anos, 

por conta de problemas renais e 
hepáticos. Ficou conhecido pelo papel 

de tommy, em Karatê Kid, e também trabalhou 
em séries como macGyver, Columbo, Coach e 
the Pledge.

MICHAEL BUSBEE
O produtor musical e compositor 
michael busbee morreu no dia 
29 de setembro, aos 43 anos. Ele 

trabalhou com artistas como maren 
morris, Pink e lady Antebellum, ficando famoso 
por fazer carreira especialmente no mundo da 
música country. 

JESSYE NORMAN
A soprano Jessye Norman, uma 
das principais cantoras de ópera 
do mundo, morreu no dia 30 de 

setembro, aos 74 anos. Ela ganhou 
quatro Grammys e desempenhou papéis em 
óperas de verdi, beethoven e berlioz.

LOUIE RANKIN
O ator, dançarino e cantor de 
reggae louie rankin morreu no 
dia 30 de setembro, aos 59 anos, 

vítima de acidente de carro. Ficou conhecido após 
ganhar um Grammy, em 1992, com a música 
typewriter. Posteriormente, em 1998, ficou sob os 
holofotes quando interpretou Ox, no filme belly.

KIM SHATTUCK
A vocalista, guitarrista e 
compositora do grupo the muffs, 
Kim Shattuck, morreu no dia 2 de 

outubro, aos 56 anos. Ela também 
integrou a banda the Pandoras e fez parte do 
grupo the beards. Kim lutava há dois anos 
contra a Esclerose lateral Amiotrófica (ElA).

ALMA WENDLING
Faleceu no dia 26 de setembro, no hospital São 
lucas de Guaraciaba, aos 94 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

MARIA BERTA SCHNEIDER
Faleceu no dia 28 de setembro, no hospital de 
Anchieta, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Católica da linha Salete, em Anchieta, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ALCIDES DE SOUZA DIAS
Faleceu no dia 29 de setembro, em sua 
residência, aos 92 anos. Seu corpo foi velado 
no salão da comunidade da linha Sede rosário, 

obItuÁrIo

CenSO 2020 Mais dois processos para contratação de pessoal serão 
lançados em fevereiro e março

iBge promove reunião em 
maravilha e lança processo seletivo 
CARINE ARENHARDT

A equipe da Agência Re-
gional de Palmitos do IBGE pro-
moveu nesta semana a primeira 
reunião de planejamento e acom-
panhamento do Censo Demo-
gráfico 2020, em Maravilha. O en-
contro foi com a prefeita, Rosimar 
Maldaner, secretários municipais 
e vereadores. Conforme o coor-
denador de área da regional, Ales-
sandro Neumann, o objetivo é dar 
mais transparência ao processo. 

Neumann destaca que já foi 
lançado o primeiro processo se-
letivo para a contratação de pes-
soal para o Censo 2020. Para Ma-
ravilha o IBGE oferece uma vaga 
neste edital, para coordenador 
censitário de subárea. A contra-

tação deve ocorrer em janeiro de 
2020 e o coordenador vai aten-
der os municípios de Maravilha, 
Bom Jesus do Oeste, Cunha Porã, 
Iraceminha, Modelo, São Miguel 
da Boa Vista, Serra Alta e Tigri-
nhos. Os interessados devem fa-
zer a inscrição até o dia 15 de ou-

tubro pelo site do IBGE. 
Em fevereiro de 2020 deve 

ser lançado o segundo proces-
so seletivo do IBGE, para contra-
tação de um coordenador censi-
tário municipal e quatro agentes 
censitários supervisores para 
Maravilha. Em março será lan-

çado o último processo seletivo 
para contratação dos recensea-
dores que fazem a coleta das in-
formações nas residências, com 
24 vagas para Maravilha.  A cole-
ta dos dados do Censo Demográ-
fico deve ser feita entre agosto e 
outubro de 2020. 

Primeira reunião foi realizada nesta semana

Celso Ledur/WH Comunicações

A obra do Centro de Saú-
de de Maravilha entrou na fase 
de acabamentos. Conforme a se-
cretária de Saúde, Miriane Sar-
tori, agora está sendo instalada 
a fiação para a internet e elé-
trica, detalhes em gesso e ou-
tros trabalhos internos. “Todos 
os dias estamos acompanhan-
do a obra e essa fase de aca-
bamento é mais lenta”, diz. 

A expectativa é deixar essa 
etapa pronta até o fim de outu-
bro. Depois disso, o espaço será 

mobiliado. Atualmente a Secre-
taria Municipal de Saúde paga 
aluguel nas unidades básicas 
e a intenção é ocupar o quan-
to antes o novo Centro para eco-
nomizar este valor. Conforme a 
secretária, assim que for possí-
vel as equipes do Centro 1 (em 
frente à prefeitura) e do Centro 
3 (fundos do terreno da prefei-
tura) deverão trabalhar no novo 
Centro de Saúde. Com isso, se-
rão economizados cerca de R$ 
10 mil por mês em aluguel. 

em OBra

DuettO COnCePt 

Centro de Saúde de 
maravilha está em 
fase de acabamentos 

lançamento Primavera/
verão terá palestra

Cleiton Ferrasso/O Líder

em romelândia, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ANA PAULA DE OLIVEIRA 
Faleceu no dia 1º de outubro, no hospital São José 
de maravilha, aos 22 anos. Seu corpo foi velado 
no Centro de idosos do Distrito de Juvêncio, em 
Saudades, e sepultado no cemitério da comunidade.

JOÃO GOMES WERNER 
Faleceu no dia 3 de outubro, no hospital regional 

de São miguel do Oeste, aos 84 anos. Seu 
corpo foi velado na capela mortuária da igreja 
Católica de São José do laranjal e sepultado no 
cemitério da comunidade.

SEBASTIANA DE OLIVEIRA 
Faleceu no dia 4 de outubro, em sua 
residência, aos 77 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária municipal de maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de 
maravilha.

Hoje (5) tem programação especial na Duetto Concept. Será 
realizado o coquetel de lançamento Primavera/Verão 2019/2020 
cheio de tendências e opções entre 9h e 16h, na loja. Após o aten-
dimento, a edição de lançamento irá oferecer palestra com o tema 
“O que a moda fala sobre você?” com a facilitadora Susane Zanin, 
mestre em design de vestuário e moda, pesquisadora e docente no 
ensino superior da moda com ampla experiência no mercado.

A campanha Outubro 
Rosa é organizada pela Rede 
Feminina de Combate ao Cân-
cer de Maravilha e neste ano 
recebe o apoio da Câmara de 
Vereadores e CDL e Associa-
ção Empresarial. A programa-
ção começa hoje (5) com a Ca-
minhada Rosa. A saída será às 

8h30 do Espaço Criança Sor-
riso. Também neste sábado 
tem culto na igreja da comu-
nidade evangélica, às 19h30. 

No dia 8 de outubro, na 
parte da tarde, as voluntárias 
e vitoriosas vão fazer panfle-
tagem. No dia 15 tem pales-
tra com o médico oncologis-

ta André Moreno, às 19h30, na 
Câmara de Vereadores. Tam-
bém tem palestra no dia 22 
com o tema “Mecânica para 
mulheres”, em parceria com 
o Núcleo dos Mecânicos, às 
19h30 no auditório da CDL. 

No dia 26 de outubro ocor-
re o tradicional Chá Rosa. A 

programação terá início às 16h 
no Salão Evangélico. Também 
faz parte da programação o 
horário diferenciado para a co-
leta do preventivo. Nos dias 8, 
10, 14, 17, 23 e 29 de outubro 
a Rede Feminina vai realizar a 
coleta do preventivo das 19h às 
21h. O atendimento é gratuito.

CamPanha
Programação do Outubro rosa começa com caminhada 
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por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado Pm lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar rodoviária

SinaliZaÇãO em CaSO De imOBiliZaÇãO

Esta semana falaremos sobre a correta sinalização da via em 
caso de imobilização de veículo sobre a pista, como por exemplo, 
quando ocorre um problema mecânico.

O Código de Trânsito Brasileiro determina que sempre que for 
necessária a imobilização temporária de um veículo no leito viário, 
em situação de emergência, deverá ser providenciada a imediata si-
nalização de advertência, na forma estabelecida pelo Contran.

O Contran, por sua vez, ao disciplinar a situação, estabeleceu 
que o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, 
também conhecido como pisca alerta, providenciando a colocação 
do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mí-
nima de 30 metros da parte traseira do veículo, sendo que o equipa-
mento de sinalização de emergência deverá ser instalado perpendi-
cularmente ao eixo da via, e em condição de boa visibilidade.

Dependendo da rodovia e do horário em que ocorrer a situação 
de emergência, o pisca alerta e o triângulo podem ser insuficientes 
para chamar a atenção de outros condutores, podendo ocorrer al-
gum acidente em razão desta sinalização deficiente, sendo, portan-
to necessário intensificar a sinalização. Assim, admite-se como al-
ternativa a colocação de vegetação ao longo da rodovia, pois isso 
certamente chamará a atenção dos demais usuários.

Deixar de sinalizar a via em situações de imobilização de veícu-
lo é infração grave, punida com multa no valor de R$ 195,23. Tam-
bém é infração de trânsito de natureza média deixar de retirar da 
pista materiais utilizados para sinalizar a via.  A penalidade aplicá-
vel é a multa no valor de R$ 130,16.  

Aproveite a nossa orientação.
Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Militar de Flor do 
Sertão flagrou, nesta semana, um 
veículo carregado com caixas de 
vinho contrabandeado. O fato foi 
constatado na SC-161, próximo à 
área industrial de Flor do Sertão.

Segundo a PM, uma guar-
nição se encontrava em rondas 

pela rodovia quando visualizou 
dois veículos se deslocando em 
sentido a BR-282, aparentando 
estar com a suspensão alterada 
devido ao excesso de peso. Foi 
possível identificar que se trata-
va de um Palio e um Senic, am-
bos com placas do Paraná.

Os policiais tentaram abor-
dar o veículo Palio, no entanto, 
o condutor fugiu. O veículo Sce-
nic, que estava mais carregado, 
recebeu ordem de parada com 
sinal luminoso e sirene e aca-
tou. Os policiais efetuaram bus-
ca pessoal no motorista, sendo 

que nada de ilícito foi encontra-
do, porém ao efetuar revista no 
veículo foram encontradas 50 
caixas de vinhos de marcas di-
versas de procedência Argenti-
na sem passagem pela aduana. 
Ao todo, foram encontradas cai-
xas com 250 garrafas do produto. 

O Corpo de Bombeiros 
combateu um incêndio de 
grandes proporções que atin-
giu 10 hectares de planta-
ção no início na segunda-fei-
ra (31), na Linha Pedreira, no 
município de Cunha Porã. 
O fogo atingiu quatro hecta-
res de plantação de eucalip-
to e seis hectares de milho. 

De acordo com o proprie-

tário do local, o fogo foi co-
locado por um vizinho e se 
espalhou pela vegetação, fi-
cando fora de controle. 

Com o apoio dos bombei-
ros de Maravilha e dois trato-
res, o fogo foi controlado após 
muito trabalho. A Polícia Mi-
litar de Cunha Porã também 
esteve no local para apurar 
as causas e os responsáveis.

PreOCuPaÇãO

PreJuíZO

incêndio de grandes 
proporções atinge vegetação 

Pm é chamada após 
arrombamento e danos em 
vários veículos durante festa

gOlPe

inveStigaÇãO

homem pede celular emprestado 
e foge com aparelho

Polícia Civil recupera 
smartphone furtado

A Polícia Militar de Maravilha atendeu uma ocorrência de fur-
to na madrugada de ontem (4), por volta de 1h30, na Avenida Eu-
clides da Cunha. No local, a vítima relatou à guarnição que em-
prestou seu celular LG K10, cor prata, para um rapaz, que saiu 
para ver se achava seu amigo para pegar carona e não retornou, le-
vando o aparelho. A PM fez rondas, mas ele não foi localizado.

O Setor de Investigação Cri-
minal da Delegacia de Polícia re-
cuperou um smartphone Sam-
sung Galaxy que havia sido 
furtado há dois meses em Mara-
vilha. Após investigações, o apa-
relho foi localizado na posse de 
um homem de 32 anos, que o 

adquiriu pelo valor de R$ 280.
Já o indivíduo que estava 

com o aparelho celular foi indicia-
do pela prática do crime de recep-
tação culposa, por ter adquirido 
objeto de furto. O aparelho celu-
lar, avaliado em R$ 800, foi resti-
tuído ao proprietário de origem.

A primeira ocorrência 
atendida pela Polícia Mi-
litar foi por volta das 2h20 
de domingo (29), nas pro-
ximidades da Green Club, 
em Maravilha. A vítima rela-
tou que havia deixado o ve-
ículo estacionado no local 
na noite de sábado (28), en-
quanto participava de um 
evento na casa de shows. 
Ao retornar percebeu que 
uma das janelas do veícu-
lo havia sido danificada. 

A mulher relatou que 
foi furtado o valor de R$ 
404,75 em dinheiro, além 
do RG. A guarnição fez 

buscas, mas nenhum sus-
peito foi encontrado. 

A segunda ocorrên-
cia envolveu seis pesso-
as, atendida nas proximi-
dades da Unoesc, campus 
de Maravilha. No local, vá-
rios veículos, sendo dois 
Gol, dois Golf, uma Fiat 
Strada e um Ford Fiesta fo-
ram danificados, principal-
mente os vidros das por-
tas. Do veículo Fiat Strada 
foi furtado um smartpho-
ne e um cartão de débito. 

Os autores não foram lo-
calizados e ninguém tinha 
conhecimento do suspeito.

Flagra Carregamento estava passando pela região e foi 
interceptado pelos policiais

Polícia militar apreende carga de 
vinho contrabandeado da argentina

Fotos: Polícia Militar

Contrabando estava em um dos veículos abordados pelos policiais militares De acordo com a Pm, foram encontradas 50 caixas do produto
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O Estádio Doutor José 
Leal Filho de Maravilha se-
diou na manhã de domin-
go (29) dois jogos do Cam-
peonato Regional de Futebol 
de Campo 50tões Taça Pal-
mitos. As duas equipes ma-
ravilhenses venceram a dis-
puta. O grupo CRM A venceu 
Mondaí pelo placar de 5 a 
0 e o CRM B venceu Rique-
za por 1 a 0. A equipe do Gru-

po A está na quarta colocação 
da tabela de classificação e do 
Grupo B em primeiro lugar. 
O próximo compromisso é 
amanhã (5), em Cunha Porã, 
contra as equipes da casa. 

No total, são oito mu-
nicípios participantes des-
te campeonato, sendo Cunha 
Porã, Caibi, Iraceminha, Ma-
ravilha, Mondaí, Palmi-
tos, Riqueza e Saudades.

DOiS JOgOS

SuCeSSO

emPOSSaDOS

Crm vence no 
regional de 50tões

maravilha classifica bocha 
para a fase estadual 

Consulado da Chapecoense elege nova diretoria 

Jogos foram no Estádio Doutor José leal Filho

Carine Arenhardt/O Líder

O Consulado da Chape-
coense de Maravilha empos-
sou no último dia 27 a nova di-
retoria, que fica no mandato 
por dois anos. O evento promo-
vido no Restaurante Sartori reu-
niu associados, convidados e 
imprensa. A reunião também 
marcou a adesão de novos asso-
ciados e teve sorteio de uma ca-
misa oficial da Chapecoense. 

O novo cônsul é Luís Carlos 
Tremea. Após a apresentação 
dos nomes, os participantes as-
sistiram a um vídeo institucio-
nal da Chapecoense, que con-
tou a história do clube. Tremea 
destaca que o foco é aumentar 
o número de sócios e criar uma 
associação com valores acessí-
veis para os torcedores. Ele tam-
bém afirma que o objetivo é de-

sempenhar trabalhos sociais 
com crianças e idosos, reali-
zar eventos para divulgar o clu-
be e fazer parcerias com empre-
sas que possam dar descontos 
aos associados. Atualmen-
te o consulado tem 18 sócios. 

DIRETORIA
Cônsul: luís Carlos 
tremea 
Vice-cônsul: Dayan luiz 
rotava 
Secretário: Silvino 
Giacomin

Segundo-secretário: 
romário morais 
Tesoureiro: Giovani 
radaelli 
Segundo-tesoureiro: 
Neimar Schimit

Diretoria empossada pelo Consulado de maravilha

Carine Arenhardt/O Líder

XaDreZ Cidade das Crianças participou com 27 atletas e conquistou medalhas

enxadristas de maravilha 
competem em circuito regional 

A equipe de xadrez da Se-
cretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer/Acema de Maravilha, co-
mandada pelo técnico Jorge de 
Oliveira Godois e pelo estagiá-
rio de Educação Física Pablo Ker-
cher, participou no sábado (28) 
da 8ª etapa do Circuito Regional 
Oeste de Xadrez, em Chapecó. 
Os 27 enxadristas de Maravilha 
integraram os mais de 200 atletas 
que compareceram.

Os melhores resultados da 
equipe ficaram com as enxa-
dristas Emanueli Jommertz, vi-
ce-campeã na categoria sub-14; 
Mara Mueller, bronze na cate-
goria sub-10; e Mateus Mueller, 
bronze no sub-18. “Além das me-
dalhas, toda a equipe se mostrou 
capaz, a dedicação e concentra-
ção guiaram as partidas. Destaco 

o nosso sub-8, que ocupou as posi-
ções de 6º a 16º lugar. Independen-
temente dos resultados, voltamos 
mais fortes, prontos para corrigir os 
pontos fracos e fortalecer os pontos 
fortes”, ressalta Godois. 

Agora a equipe de xadrez re-

torna à rotina de treinamentos, 
que ocorrem de segunda a sex-
ta-feira, nos períodos matutino e 
vespertino, em sala anexa à Se-
cretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer e na Escola de Educação 
Básica João XXIII. Os próximos 

compromissos da equipe são a 9ª 
Etapa do Circuito Regional Oes-
te, no dia 26 de outubro, em Con-
córdia, e o Encontro Internacio-
nal Karl Kulmey, que ocorre na 
cidade argentina de Puerto Rico, 
nos dias 2 e 3 de novembro.

Próximos compromissos da equipe são a 9ª Etapa do Circuito regional Oeste e o Carlos Kulmay 

Divulgação

Com a segunda coloca-
ção na fase regional dos Jo-
gos Abertos de Santa Ca-
tariana (Jasc), nos dias 27 
de setembro a 1º de outu-
bro, na modalidade de bo-
cha raffa volo, a equipe da 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravi-
lha garantiu vaga para a fase 

estadual da competição. 
A próxima fase será em 

Timbó, de 1º a 10 de novem-
bro. Antes da fase estadual 
dos Jasc a equipe maravilhen-
se tem compromisso pela Taça 
Brasil de Bocha. A competi-
ção vai ocorrer na cidade pau-
lista de São Bernardo do Cam-
po, nos dias 25 a 28 deste mês. 

Próxima fase vai ser realizada em timbó de 1º a 10 de novembro

Divulgação
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 ONEIdE bEhLING

No último fim de sema-
na foi realizado em São Pau-
lo o Campeonato Brasileiro 
Paralímpico de Atletismo. 
De Maravilha, participou 
o atleta Leandro Cibulski, 
acompanhado do professor 
Douglas Roberto Lago.

Cibulski foi prata no 
lançamento de dardo e 
bronze no lançamento de 
disco e conquistou o sex-
to lugar no arremesso de 
peso. “Esta competição reu-
niu mais de 800 atletas mais 
bem ranqueados do Brasil e 
nós representamos a nossa 
cidade e alcançamos bons 
resultados”, disse Lago.

De acordo com Lago, o 
ouro não veio e apesar do 
segundo lugar no lança-
mento de dardo, ele con-
tinua o número um do 
ranking nacional. “Ele ga-
rantiu mais uma vez a bol-
sa-atleta e no próximo ano 
voltaremos mais fortes em 
busca da vaga na seleção 
brasileira”, afirma. Ele agra-
dece a Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer/
Asesp de Maravilha pelo 
apoio. 

SãO PaulO Atleta de Maravilha foi sexto no arremesso de peso, 
prata no lançamento de dardo e bronze no lançamento de disco

maravilha é bronze e prata no 
Brasileiro Paralímpico 

leandro Cibulski continua líder do 
ranking nacional 

Divulgação

Na tarde de domingo 
(29) a equipe do Clube Re-
creativo Maravilha (CRM) 
e Miraguaí de Santa Tere-
zinha do Progresso se en-
frentaram pela segunda 
rodada do Campeonato Re-
gional Federado, da Liga 
Chapecoense de Futebol. 

A partida válida pela se-
gunda rodada da competição 
foi realizada em Santa Tere-
zinha do Progresso. O pla-

car ficou sem gols e a melhor 
chance de abrir o marcador 
foi com Marquinhos, pelo 
Miraguaí, quando ele co-
brou um pênalti e o golei-
ro Cuia, do CRM, defendeu. 

Agora o CRM volta a 
campo no domingo (13), em 
casa, contra AAPF Palmi-
tos/Internacional e o Mira-
guaí no mesmo dia enfren-
ta o Metropol em São Carlos. 
Os dois jogos são às 15h.

No domingo (6) tem 
sequência o 4º Campeonato 
Municipal de Futebol de 
Flor do Sertão, com jogos no 
campo do América em Linha 
Pedra Branca, às 8h30, FACC x 
Sarandi/Penharol A; às 10h30, 
Cruzeiro/Sertão Alimentos x 
Internacional; e às 15h, América 
x Posto FC. Folga na rodada a 
equipe do Sarandi/Penharol B.

O Internacional lidera a 
competição com 10 pontos, em 
segundo vem o Cruzeiro/Sertão 
Alimentos também com 10 pon-
tos, terceiro colocado é o Saran-
di/Penharol A com nove pontos, 
em quarto o POSTO FC com sete 
pontos, em quinto o FACC com 
sete pontos, em sexto o Améri-
ca e em sétimo o Sarandi/Penha-
rol B, que ainda não pontuaram. 

A noite de quinta-feira (3), no 
Ginásio de Esportes Gelso Tadeu 
Mello Lara, serviu para confirmar 
o favoritismo da equipe da Secre-
taria de Esportes, Juventude e La-
zer de Maravilha/Acema, contra 
Guarujá do Sul. A partida foi váli-
da pela fase quarta de final da Taça 

D’Lamb. No primeiro jogo, na se-
gunda-feira (30), Maravilha já ha-
via ganhado em Guarujá do Sul 
por 4 x 2, assim um empate classifi-
cava os maravilhenses para a semi-
final. A classificação veio, não com 
empate, mas com outra vitória de 
Maravilha, pelo placar de 5 x 2. 

FeDeraDO FuteBOl

ClaSSiFiCaDO

Crm empata fora de 
casa pelo regional

Bola volta a rolar pelo 
municipal de Flor do Sertão 

maravilha é semifinalista 
da D’lamb de Futsal

Próxima rodada Crm enfrenta AAPF Palmitos/internacional e miraguaí o metropol

Arquivo

O município de Romelân-
dia hoje (5) será palco de mais 
uma rodada da Copa Integra-
ção de Futsal no naipe mascu-
lino. Os jogos começam às 8h 
com o sub-15 de Tigrinhos x 

Romelândia, depois tem sub-
17 entre Modelo x Tigrinhos, 
às 9h10 jogam pela sub-13 
Modelo x Saltinho, às 9h40 na 
sub-15 Modelo x Flor do Ser-
tão, às 10h20 pela sub-11 Sal-

tinho x Romelândia, às 10h50 
pelo sub-9 Bom Jesus do Oeste 
x Maravilha, às 13h na sub-13 
jogam Flor do Sertão x Rome-
lândia, às 13h40 pela sub-17 
Iraceminha x Romelândia, de-

pois tem pela categoria sub-
9 Escola Mundo Novo de San-
ta Terezinha do Progresso x 
Iraceminha e às 14h50 ca-
tegoria sub-11 São Miguel 
da Boa Vista x Tigrinhos. 

FutSal
Copa integração tem rodada decisiva 

liBertaDOreS 
A situação foi tão feia que a torcida gremista 

aplaudiu quando o árbitro apitou o final de jogo. Pre-

ciso ser sincero, não foi um empate justo. Flamengo 

jogou muito mais do que o Grêmio. No primeiro tem-

po, poderia ser 3 a 0 para o Flamengo que seria nor-

mal. Só o time carioca jogou. Por eficiência do VAR, 

dois gols foram anulados. Aliás, os flamenguistas ti-

veram três gols anulados. Os três bem anulados! Com-

provando que o Flamengo jogou muito mais.

um hOrrOr 
Goleiro Paulo Victor foi horrível. Falhou em qua-

se todos os lances. Inseguro, medroso, sem firmeza 

na bola. Claramente sentiu a responsabilidade desse 

jogo grande. E o Galhardo? Foi mal demais. Péssimo 

na marcação de Bruno Henrique, parecia desmarca-

do, tamanha a fragilidade da sua marcação no lance 

do gol. Alisson foi outro que não fez quase nada. Um 

horror!

FuteBOl é linDO 
No futebol nem sempre o melhor vence. Ser supe-

rior significa transformar essa vantagem em gols. O 

Flamengo não fez isso. A arbitragem foi das melhores 

que já vi. Apesar de dominar e de ter gols justamente 

anulados, o Flamengo só teve o gol como finalização 

correta. Sim, teve situações reais de gol, mas errou o 

alvo. Por outro lado, o goleiro Diego Alves salvou dois 

gols claros. Como disse antes, o time melhor compro-

va sua superioridade com gols válidos. Isso não foi fei-

to. Tenho comigo que a classificação ainda não está 

definida. Estou com um “cutuque” que o Grêmio vai 

classificar no Maracanã.

errOu muitO 
A defesa do Flamengo jogou avançada, uma pos-

tura arriscada pela velocidade dos atacantes do Grê-

mio. Porém essa atitude foi a vantagem, já que o Grê-

mio insistiu durante o primeiro tempo e no início da 

segunda etapa em fazer ligações diretas. Se acertasse 

algum lançamento tudo bem, mas errou tudo que ten-

tou. A bola voltava rapidamente para a posse do Fla-

mengo, permitindo que eles controlassem a partida. E 

a marcação no meio-campo foi muito frouxa. Gerson 

e Everton Ribeiro gastaram a bola no setor. Quando a 

defesa gremista ameaçava ir de encontro a eles, acaba-

vam surgindo espaços para os atacantes do Flamengo.

gOl De PePÊ
O gol foi muito importante, mudou tudo. As chan-

ces são boas para o jogo da volta. O Flamengo joga por 

um 0 x 0 no Maracanã. Empate por 1 x 1 leva a pênal-

tis. Empates com mais de dois gols dá Grêmio. E, claro, 

quem vencer dia 23, está na final. Renato lembrou que 

contra o Palmeiras a situação era bem pior. Foi derro-

tado em casa, e buscou a classificação em São Paulo.
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ESportE
FutSal Premiação com medalhas e troféu foi entregue para as três equipes finalistas de cada categoria 

taça gambatto Fiat de Futsal define os campeões 
As finais do Campeonato Mu-

nicipal de Futsal de Maravilha - 
Taça Gambatto Fiat foram realiza-

das no último dia 27, no Ginásio 
Municipal Gelso Tadeu Mello Lara 
de Maravilha. A torcida encheu as 

arquibancadas e vibrou junto com 
as equipes. Os jogos definiram os 
primeiros colocados nas catego-

rias feminino, veterano e livre. Fo-
ram entregues troféu e medalhas 
para os três primeiros colocados, 

defesa menos vazada e goleador. 
O campeonato, organizado pela 
Secretaria de Esportes, Juventude 

e Lazer, teve sete equipes dispu-
tando a categoria veterano, seis no 
feminino e 20 no masculino livre. 

FemininO

veteranO

livre

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

1º lugar: Cerveja mestizo – la rubia Cosméticos 2º lugar: mercadão do Calçado – Ecco Print 3º lugar: Odi Sports

Goleadora: Ana Paula rodrigues - mercadão do Calçado/Ecco Print Defesa menos vazada: mercadão do Calçado/Ecco Print 1º lugar: Avioeste/Aracnomania

2º lugar: Atlético mh/mecânica buffon  3º lugar: Eduarda móveis/rogérinho montagens Goleadores: Ezequiel Silva da SEr Aurora e João vilmar da Silva do Atlético mh

Defesa menos vazada: Avioeste/Aracnomania 1º lugar: Aracnomania/hG Auto Center ACE 2º lugar: renovações 3D Premium renovações   

3º lugar: rlJ transportes Goleador: Jean marcos ledur - Da Silva instalações Defesa menos vazada: Aracnomania/hG Auto Center ACE
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