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Comércio divide opiniões sobre soluções e município 
anuncia vagas rápidas e Plano de Mobilidade Urbana 

maravilha debate soluções para 
falta de vagas de estacionamento

Sem vagaS

PÁgina 25

PÁgina 10

PÁgina 21

Com 82 anos, 
aposentada faz curso 
de corte e costura 

Rotary Club 
homenageia 
profissionais destaques 

Moradora de Maravilha há um 
ano, Maria Serenita incentiva 
pessoas ao aprendizado eterno 

Alfredo Salmeu Birck e Vigon 
Ebert são os homenageados 
deste ano 

mÃOS OCuPaDaS maravilhaDiana Heinz /O Líder Carine Arenhardt/O Líder
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PrOgramaS Com mais este repasse os valores do ano aplicados nos 
programas somam mais de R$ 1 milhão e 300 mil

maravilha faz pagamento de 
incentivos para produtores rurais

Mais R$ 75 mil foram depo-
sitados nas contas dos produ-
tores rurais de Maravilha, na se-
gunda-feira (21). Os recursos são 
referentes aos programas de in-
centivo mantidos pela Secreta-
ria de Agricultura. Com mais este 
repasse os valores do ano aplica-
dos nos programas somam mais 
de R$ 1.300 milhão. “São mais de 
R$ 4,5 mil por dia de 2019 que re-
tornaram para os produtores que 
acessaram os programas e me-
lhoraram suas propriedades”, 
calcula o secretário de agricultu-
ra, Pedro Gilberto Ioris.

Secretário Pedro Gilberto ioris lembra a soma diária neste ano passa de r$ 4,5 mil  

De acordo com a prefeita, 
Rosimar Maldaner, o governo en-
caminhou para a Câmara de Ve-

readores um projeto propondo 
reajuste nos valores. O reajus-
te também foi debatido e apro-

vado pelo Conselho que discute 
a aplicação dos recursos de 11% 
do orçamento municipal que são 
investidos mensalmente na pas-
ta. Para que sejam concedidos 
os reajustes, o projeto precisa ser 
aprovado pelos vereadores.

O projeto enviado prevê re-
ajuste nos valores dos progra-
mas de inseminação artificial, 
silagens, adubo orgânico e dis-
tribuição de calcário, melhorias 
na propriedade rural, brucelose 
e tuberculose bovina, saúde ani-
mal e auxílio a estudantes de es-
colas agrícolas.

Arquivo/O Líder

QuinQuilhariaS

Você deve lembrar, assim como eu, das aulas de histó-
ria sobre a chegada dos portugueses no Brasil. Aprendemos 
que eles levaram nossas riquezas naturais, e deixaram para 
os índios “quinquilharias”.

Quinquilharias que, no caso, eram as ferramentas que 
moldaram imediatamente os nativos: garfo, faca, martelo, 
serrote, carrinho de mão.

Eu preciso refletir mais para ter eventuais insights, mas 
já tenho a reflexão: somos o ingênuo índio moderno, en-
cantado e moldado pelas quinquilharias?

*
Você que tem 25 anos, lembra como você era quando ti-

nha 15? O que houve com toda aquela inconsequência?
“Ah, era a adolescência!” Não era só isso: daqui a 10 anos 

você vai ter mudado muito de novo. E, já me alertaram, daqui 
a 10 anos de novo. Para quem escolheu trilhar um caminho 
de reflexão e aprendizado, voltar 10 anos no tempo é olhar 
a si mesmo, na melhor das hipóteses, com pena e piedade, 
achando graça daquele personagem inocente.

Ou seja: deveríamos ter menos certezas e continuar ex-
plorando. Pois vamos continuar ingenuamente errando. 
Esse é o jogo. O que me parece crucial é não cometer ne-
nhum erro extremo que acabe nos tirando do jogo. Ou me-
lhor: um erro tão grave que não permita voltar ao caminho 
de reflexão e aprendizado.

*
Quando eu percebi, eu estava pensando assim: 
“Quando eu for X, daí sim eu vou começar a fazer Y.”
É muito fácil esquecer que, em muitas situações, para 

fazer Y não é necessário ser (ou ter) X. E assim, a ausência 
de X se torna uma boa desculpa para continuar parado.

E o mais grave: em muitas situações acontece o contrá-
rio: é preciso fazer muito Y para poder se tornar X.

*
Ouvi dizer que na Roma (Grécia? Mesopotâmia?) Antiga 

o arquiteto que projetava uma ponte era o primeiro a passar 
por ela – ele e a carga que ele calculou que a ponte suportaria. 

Perdemos isso em algum momento da nossa história. 
Hoje, supostos técnicos e especialistas tomam decisões, afe-
tam a vida de muita gente e saem ilesos de resultados de-
sastrosos.

Quem projeta ou propõe precisa encarar as eventuais 
consequências também. E se isso não for acontecer, o proje-
to ou a proposta perdem credibilidade.
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LIÇÕES DE VIDA
Construir algo grandioso leva tempo... Mas um segundo 
é suficiente para destruir tudo (Patricia Vanzolini)

 
.*R$ 10 MIL

1 VIAGEM NO VALOR 
DE R$ 25 MIL E 5 VIAGENS
NO VALOR DE 

Consulte o regulamento.

CONTRATE SEU SEGURO E CONCORRA A 6 VIAGENS.

Outubro Rosa

Somos feitos
de valores

Consulte o regulamento em sicoob.com.br. Certificado de Autorização SECAP/ME n° 04.005237/2019.
Central de Relacionamento Sicoob Seguros - Atendimento 24 horas - Capitais e regiões metropolitanas: 3003 5262 - Demais localidades: 0800 725 8285 
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 8h às 20h.

SEGURO VIDA MULHER 
E SEGURO VIDA INDIVIDUAL

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

OrientaÇÃO  infeliZ i

Uma determinada palestrante da cidade falou que o ideal e 
mais eficiente, com maior retorno para o comércio, é investir em 
publicidade nas redes sociais, e não na mídia tradicional, que é 
o caso do jornal, rádio e televisão. Não sabemos de onde ela se 
baseou para dar tal afirmação, que é a mais absurda que já ou-
vimos. Não investir em mídias tradicionais e legalizadas em de-
trimento à rede social é de extrema infelicidade e demonstra o 
seu despreparo e falta de conhecimento técnico. Fazer compa-
rações, se esta é melhor que aquela, é uma ideia muito infeliz. O 
que se deve fazer é andar juntas para que o fim seja alcançado.

OrientaÇÃO infeliZ ii

Qual a mídia de maior credibilidade? São as tradicionais que 
informam as notícias com fonte e assinadas por profissionais, 
ou são as mídias sociais que criam as fake news com o anonima-
to sempre em evidência? Fazendo uma analogia, é a mesma coi-
sa que  incentivar o nosso consumidor a comprar pela internet 
e abandonar o comércio local... Outra afirmação da palestran-
te, que demonstra seu desconhecimento da matéria, é que as mí-
dias tradicionais não têm 
como mensurar o seu al-
cance e a audiência 
dos anúncios comer-
ciais. Uma inverda-
de, pois nós temos 
inclusive dados de 
qualquer informação 
veiculada e com o nú-
mero exato de ouvintes e leito-
res. Sabemos o nosso potencial 
de capacidade de repercussão dos 
anúncios. Essa é a grande realidade.

CLIMA DE NATAL

A cidade está recebendo a instalação da iluminação 
natalina, que cria motivação e felicidade aos moradores do 
município. O comércio se anima e isso motiva para boas 
vendas nesse período natalino, que é o mais lindo do ano. 
Natal significa paz e felicidade. É ótimo que a administra-
ção municipal se agiliza e investe para deixar a cidade mais 
brilhante e bonita. Tem vitrines de certos estabelecimentos 
comerciais com motivos natalinos. Um que podemos des-
tacar é o da Edu Artes, que com seu bom gosto deixa o seu 
estabelecimento como um dos mais bonitos da cidade.

Caminhoneiros contra o Stf

A paralisação dos caminhoneiros, em resposta às manobras do STF para 
enterrar a Lava Jato, é defendida por Ramiro Cruz, que se reuniu com Jair Bol-
sonaro alguns meses atrás. Ele disse: “Quanto mais deixar o STF correr solto, 
soltando bandido por atacado, promovendo o errado e condenando o certo, 
mais a reação da economia tarda e mais difícil fica o governo Bolsonaro con-
tinuar de pé. Estamos promovendo uma paralisação pela nossa sobrevivên-
cia como sociedade”. O STF teme uma onda de protestos contra as manobras 
para enterrar a Lava Jato. Segundo o Estadão, “a intimidação mais agressiva 
vem de caminhoneiros bolsonaristas, que gravaram vídeos ameaçando no-
vas paralisações caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva saia da cadeia”.

QUEM DEVE FICAR NA CADEIA?

Está certo Fernando Gabeira quando afirma: “O fim da prisão em segunda instância 
tem um alvo inequívoco: os políticos envolvidos na Lava-Jato e outras operações. Os po-
bres continuarão presos”. Triste realidade... Tudo casuísmo... “Os ministros do STF já es-
tão decididos. Tudo o que podem fazer é ampliar o prazo do anúncio da decisão. Usar de 
novo a tática do bode na sala. Anunciam ou indicam uma decisão arrasadora para uma 
semana e guardam sete dias mais para apresentar algumas atenuantes. Esperam com 
isso reduzir o desgaste de sua imagem, que não é pequeno. Pelo andar da carruagem, o 
Supremo Tribunal Federal derrubará a prisão dos condenados numa segunda instân-
cia. Tradução: quem tem dinheiro para pagar advogados fica solto, quem não tem, rala.

Nesta semana recebemos a visita 
dos diretores da empresa realce 
(uma das maiores indústrias de 
Maravilha), ladir Cassol e ladir 
Cassol Junior, com os quais temos 
ótimas relações de amizade. Entre 
tantos assuntos ventilados, que vão 
desde a economia do Brasil, do bom 
governo Bolsonaro no incremento 
das atividades empresariais e 
quanto ao crescimento de Maravilha 
e a gestão da atual administração 
municipal. No quesito local, notam 
o crescimento do município e o 
grande canteiro de obras que a 
prefeita, rosimar Maldaner, e seu 
competente vice, Sandro Donati, 
com sua equipe, estão executando. 
Com uma vasta experiência em 
gestão pública (foi prefeito de 
Pinhalzinho), ladir citou um grave 
problema que afeta Maravilha, que 
é a constante falta de água, e isso é 
perigoso para uma administração 
pública. Alerta que será importante 
dar um passo definitivo para 
a solução que o caso requer. 
Sabemos que a responsabilidade 
é da Casan, mas a administração 
municipal deve intervir de forma 
decisiva, ou vamos perpetuar 
esse grave problema, que pode 
pôr por água abaixo uma boa 
administração pública. Serve 
de alerta!

granDe rePerCuSSÃO
Com grande repercussão, o nos-

so jornal recebeu inúmeras mani-
festações pela excelente matéria jor-
nalística que tratou do cenário de 
abandono das principais rodovias da 
região. Fizemos um trabalho extre-
mamente profissional que alerta aos 
governantes do caos em que nos en-
contramos no setor de rodovias. São 
obras abandonadas e que causam 
grande perigo a todos nós. O que não 
podemos é calar diante de tantos ab-
surdos cometidos pelos nossos ad-
ministradores do dinheiro público.

Lentidão no SUS
Até 80% de casos de câncer são des-

cobertos em estágios avançados. Lei 
que aguarda sanção de Bolsonaro obri-
ga realização de exame em 30 dias. Mais 
uma medida inteligente e de extrema 
necessidade. Se aprovada, a mudança 
será incluída na lei que já estipula o iní-
cio do tratamento pelo SUS em no má-
ximo 60 dias a partir do diagnóstico 
do câncer. No SUS, a responsabilidade 
pelo exame de confirmação da doen-
ça é dos municípios. Após o diagnósti-
co, a rede municipal encaminha o pa-
ciente para as redes estadual ou federal.

Bolsonaro manda o Exército se preparar

Jair Bolsonaro disse ter conversado com o general Fernando Azevedo e Silva so-
bre a necessidade de preparar o Exército para o caso de uma convulsão social: “não 
podemos ser surpreendidos, temos que ter a capacidade de nos antecipar a proble-
mas. Conversei com o ministro da Defesa sobre a possibilidade de ter movimen-
tos como tivemos no passado, parecidos com o que está acontecendo no Chile, e a 
gente se prepara para usar o artigo 142, que é pela manutenção da lei e da ordem”.

OPINIÃO DE 
EMPRESÁRIOS
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

vOlta OBrigatOrieDaDe De 
PuBliCar eDitaiS em JOrnaiS

Havia uma medida provisória vigendo no país, que não 
obrigava os entes públicos a postarem seus editais em jor-
nais de circulação local ou regional. A medida havia sido pu-
blicada pelo presidente, Jair Bolsonaro. Pois bem. O ministro 
Gilmar Mendes, de decisões controversas e polêmicas mui-
tas vezes, suspendeu os efeitos da MP até que o assunto seja 
submetido a um texto final no Senado, ou a uma decisão ter-
minativa no próprio STF. Com a medida, bastava publicar no 
Diário Oficial da União. Agora, volta a obrigatoriedade da pu-
blicação em periódicos, o que no meu entender é salutar para 
o bom andamento, transparência e lisura de procedimentos 
editalícios. Em suma, não são todos os que acessam o Diário 
Oficial da União habitualmente. Portanto, quando havia al-
gum procedimento licitatório para ocorrer, publicado só ali, 
permitia não apenas que alguns vissem, mas deixava dúvidas 
quanto à lisura dos procedimentos (a aludida transparência 
do artigo 37 da Constituição Federal). Esta foi uma “bola den-
tro” do ministro Gilmar Mendes.

PuBliCaÇÕeS em JOrnaiS De 
CirCulaÇÃO lOCal Ou regiOnal

Lógico que a publicação deve ser em jornal local ou re-
gional. Eu já vi ente público postar edital em jornal de mu-
nicípio distante quase 100 quilômetros de sua sede. Em re-
sumo, isso caracteriza uma excelente tentativa de fraude. 
Todavia, as leis apertaram, o Ministério Público tem estado 
atento, e estas práticas caíram consideravelmente. Essa me-
dida provisória, pelo que entendi, foi também certa cisma do 
nosso presidente com alguns veículos de imprensa. Não se 
pode generalizar. Esta medida realmente significava o impe-
dimento da manutenção de determinados critérios básicos, 
como transparência, livre participação e concorrência, e eco-
nomia propiciada pelo procedimento licitatório ao ente pú-
blico, onde, via de regra, ganha quem oferta menor preço. Em 
resumo, a publicação, quanto mais intensa for, entendo eu, 
mais favorece um procedimento adequado e em conformida-
de com nossas leis. De toda forma, é como escrevi anterior-
mente. As coisas não estão cem por cento definidas. 

Sem hOrÁriO De verÃO
Aclamado por alguns, mas criticado pela maioria, vamos 

para um fim de ano sem horário de verão. Muito transtorno 
para pouca (ou nenhuma) economia. Nessa, estou com o pre-
sidente. Para mim é uma ida que não precisa ter volta. Acor-
dar uma hora mais cedo não é para qualquer relógio bioló-
gico. Nem todos se adaptavam. Nem as tardes mais longas 
compensavam o esforço da noite mais curta.

legiSlativO Sessão ordinária desta semana teve aprovação de projetos, 
moção e requerimento

vereadores aprovam moção 
contrária aos cortes anunciados para 
saúde de média e alta complexidade
CARINE ARENHARDT 

A terceira sessão ordi-
nária de outubro da Câmara 
de Vereadores de Maravilha 
foi realizada na segunda-fei-
ra (21). Em segundo turno foi 
aprovado o projeto que au-
toriza crédito suplementar 
de R$ 100 mil para a Secre-
taria de Indústria e Comér-
cio, valor que será usado para 
o incentivo à implantação de 
centro de formação profissio-
nal. Outra pauta aprovada foi 
a mensagem substitutiva ao 
projeto de lei complementar 
12/2019 que altera a lei com-
plementar 91/2016, que trata 
sobre a utilização de espaços 
públicos, a exemplo de calça-
das, ruas e praças. 

Também foi aprovada a 

proposta que altera e reduz 
alíquotas do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza (ISSQN), de empresas 
de serviços técnicos em edi-
ficações, eletrônica, eletro-
técnica, mecânica, teleco-

municações e congêneres de 
4% para 2%. 

Em primeiro turno foi 
aprovado um projeto que 
trata sobre o Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimen-
to Rural. A mudança propos-

ta retira a Casa Familiar Rural 
(extinta no município) da lis-
ta dos componentes do Con-
selho e inclui um represen-
tante do Instituto Catarinense 
de Sanidade Agropecuária 
(Icasa). 

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

DeSDe O PrinCíPiO, O Ser 
humanO vive envOltO 
Pela PaZ De DeuS
Desde o princípio vivemos no mundo 
pacífico de Deus. É como se à nossa 
volta resplandecessem os claros 
raios do Sol. Mas, mesmo vivendo no 
mundo da Luz, se estivermos com os 
olhos cerrados, não enxergaremos 
a luz que brilha em torno de nós. A 
chave para solucionar o problema 
está em abrir a “janela da mente”.

um dos assuntos destaques da sessão 
foram os cortes no orçamento do governo 
federal na área da saúde para Santa 
Catarina. o vereador Cleber Pertussatti 
foi o autor de uma moção, aprovada em 
plenário por unanimidade. o documento 
será encaminhado ao governo do Estado, 
deputados e senadores catarinenses pedindo 

o empenho destas autoridades no sentido de 
que seja mantido o orçamento do SuS para 
Santa Catarina para o ano 2020. 
Conforme a moção, o orçamento do governo 
federal prevê corte de 40% nas verbas do SuS 
de alta e média complexidade para Santa 
Catarina. o documento também pede que 
não seja cortado o valor de r$ 393.7 milhões 
nas despesas com compra e distribuição de 
vacinas em 2020, corte que também está 
previsto no orçamento do governo federal 
encaminhado ao Congresso Nacional. 
Após a aprovação da moção, o assunto 
voltou em pauta na palavra livre, com 
manifestações dos vereadores láurio Stieler, 
Cleber Pertussatti, Natalino Prante e ivo 
Badia, que criticaram os cortes na saúde em 
paralelo à aprovação no aumento de recursos 
a serem repassados para o fundo partidário.  

reQuerimentO
os vereadores 
também aprovaram 
um requerimento de 
autoria dos vereadores 
luiz hermes Brescovici 
e Natalino Prante, 
o qual solicita que 
um representante do 
Executivo participe da 
próxima sessão para 
orientar vereadores 
e servidores da 
Casa sobre o 
acesso ao Portal da 
transparência.

moção sobre cortes na Saúde

Sessão foi realizada na noite de segunda-feira 

Vereador Cleber Pertussatti foi o autor da moção

Carine Arenhardt/O Líder
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Que espetáculo! Quem acompanhou a final da fase muni-
cipal do concurso Oratória nas Escolas nesta semana em Ma-
ravilha, com certeza, se emocionou e repensou algumas ati-
tudes do dia a dia. A técnica em oratória dos nove estudantes 
foi um show a parte, mas o conteúdo dos discursos não ficou 
atrás. Falando sobre respeito às diferenças, os candidatos fo-
ram aplaudidos pelo público, e a cada apresentação a missão 
dos jurados ficava ainda mais difícil. Difícil escolher o “me-
lhor” em meio a tantas apresentações fantásticas. Parabéns a 
todos. Aos alunos que se dedicaram e aprenderam, aos pro-
fessores, familiares e a JCI que promove este concurso incrí-
vel, que revela grandes talentos.  Que venha a edição 2020! 

A SORTE SEGUE A CORAGEM

A frase no título é do filósofo da nossa atua-
lidade, professor Mário Sergio Cortella. Já parou 
para analisar isso: “A sorte segue a coragem”? E po-
demos usar a mesma afirmação para várias coi-
sas, como o trabalho diário, abrir um negócio pró-
prio, correr atrás de um sonho, viajar para um lugar 
que sempre desejamos... Um relacionamento. Nin-
guém sabe exatamente como vai ser tudo ao nos-
so redor depois de tomar uma decisão importan-
te, mas precisamos fazer. O que podemos é tentar 
projetar um resultado baseado nas nossas pró-
prias movimentações. Agora, se vamos ter sor-
te? De fato, vai depender da nossa coragem. 

ZERAR 
Boa notícia para quem está na fila de espera para fazer exames. O muni-

cípio de Maravilha, por meio da Secretaria de Saúde, vai zerar mais uma vez 
as filas. Quem vai participar deste novo mutirão são as pessoas que estão es-
perando para fazer cirurgia geral e dos exames de cintilografia óssea e tomo-
grafia óptica. Os recursos são de uma emenda do deputado Celso Maldaner. 

vacinas em dia

terminou ontem (25) a campanha nacional de 
vacinação contra o sarampo para as crianças 
de seis meses até cinco anos. Em Maravilha, os 
pais têm sido responsáveis com os filhos pelo 
que falou a técnica em Enfermagem, Solange 
hofstatter. Ela disse que muitas carteirinhas 
de vacinação estavam em dia quando as 
pessoas foram procurar o posto de Saúde. 
isso mostra maior preocupação com a 
qualidade de vida e responsabilidade com a 
saúde como um todo. E lembrando, a vacina 
continua mesmo após a campanha. 

PESSOAS INSPIRADORAS
Jogadores de futebol recebem salários altíssimos e 

ganham em um mês o que muitas pessoas não vão con-
seguir ganhar ao longo de toda a vida. Isso permite que, 
além de viver com muito conforto, acabem ostentando 
todos os luxos conquistados. Felizmente, para alguns a 
fama e a riqueza são maneiras de ajudar a transformar a 
vida de outras pessoas, como é o caso de Sadío Mané, ata-
cante do Liverpool, que procura usar uma boa parte de 
seu dinheiro com caridade. “Para que quero 10 Ferraris, 
20 relógios com diamante e dois aviões? O que isso signi-
ficaria para mim e para o mundo?”, questionou. Que sir-
va de exemplo, afinal, todo o excesso esconde uma falta.

DESIGUALDADE SALARIAL 

As catarinenses recebem 74% dos rendimentos 
mensais dos homens. O dado é da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios Contínua: Rendimento de 
Todas as Fontes 2018 (PNAD), divulgada pelo IBGE. 
Santa Catarina é o quarto Estado com mais desigual-
dade de rendimentos entre homens e mulheres. O nú-
mero não é só um registro. Receber quase 25% a me-
nos só por questão de gênero é um atraso. Em 2018 o 
Fundo Monetário Internacional (FMI) concluiu que 
mais fortes financeiramente, demonstraram maior 
probabilidade de investir no bem-estar familiar e a to-
mar mais decisões financeiras mais inteligentes, que 
repercutem na educação e na saúde de sua família.

Divulgação
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

liOnS
Jantar do Peixe será em novembro
DIANA HEINz

No dia 9 de novembro, 
às 20h30, o Lions Clube Ma-
ravilha realizará o 23º Jantar 
do Peixe, no Salão Paroquial 
da Igreja Matriz. Os ingressos 
podem ser adquiridos com os 
companheiros do clube pelo 
valor de R$ 40 por pessoa, 
tendo valor diferenciado para 
menores de 12 anos. O lucro 
oriundo do jantar será desti-
nado à Campanha da Visão 
realizada todos os anos pela 
entidade, em escolas do mu-
nicípio. No último ano foram 
feitos 703 testes de triagem, 
pagas 16 consultas oftalmo-
lógicas e doados 10 óculos.

O cardápio do jantar será 

registro do jantar de 2018

Arquivo/O Líder

dourado recheado, filé de tilá-
pia, costelinha de tambaqui, 
lasanha de peixe e de bróco-
lis, batata souté, arroz e sala-
das. É necessário levar pra-

tos e talheres. “Além de um 
cardápio diversificado e sa-
boroso, aqueles que adquiri-
rem o ingresso estarão con-
tribuindo com a Campanha 

da Visão, que auxilia famílias 
e crianças carentes de nos-
so município”, disse a presi-
dente do Lions Clube Ma-
ravilha, Jaqueline Tim. 

EDERSON ABI

O poder Executivo enca-
minhou, recentemente, para 
a Câmara de Vereadores a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que prevê os gastos 
e investimentos para o ano 
2020 em Maravilha. O orça-
mento global é de R$ 87 mi-
lhões, R$ 8 milhões a mais do 
que em 2019. 

De acordo com o secretá-
rio de Administração, Cleiton 
Borgaro, a folha de pagamen-
to, atualmente, represen-
ta 48,63%, tendo uma queda 
considerável após a apro-
vação da lei que reduziu os 

lDO Projeto foi encaminhado para a Câmara de Vereadores e secretário 
pede que não haja alterações no planejamento 

município elabora lei com orçamento 
de r$ 87 milhões para ano que vem

Cleiton Borgaro é secretário de Administração e espera que os vereadores não 
modifiquem o orçamento apresentado 

Ederson Abi /O Líder

índices. Para Borgaro, isso 
equilibrou e estabilizou as 
contas do município. “Pode-
mos afirmar, no que se refe-

re às contas públicas, atual-
mente, está com superávit 
de mais de R$ 4 milhões. 
Tudo isso graças a excelen-

te gestão da prefeita, Ro-
simar Maldaner, e o vice
-prefeito, Sandro Donati”, 
afirma. Para o secretário, a 
boa fase financeira do mu-
nicípio pode auxiliar no in-
vestimento em novas obras 
para a população. 

Agora o secretário espe-
ra que a Câmara de vereado-
res aprove o orçamento, sem 
a apresentação de modifica-
ções. Ele afirma que o orça-
mento foi discutido e plane-
jado em audiência pública 
e a apresentação de emen-
das podem prejudicar todo o 
planejamento já discutido e 
as ações do governo.

inCaPaZeS De DiZer nÃO, CreSCem filhOS 
viOlentOS e/Ou DOenteS – Parte 2

A crise da adolescência é um efeito dos nossos tempos. 
A rapidez das mudanças na modernidade torna problemá-
tica a transmissão de uma tradição de pais para filhos ado-
lescentes. De fato é um processo de passagem entre o perío-
do das atividades infantis e a plena integração do indivíduo 
ao grupo produtivo e reprodutor. Para que ocorra esta pas-
sagem, o adolescente vivencia um período de crise, onde 
ocorrem questionamentos e rupturas com os modelos vi-
gentes. A “crise” adolescente é, portanto, a expressão do 
questionamento da ordem social estabelecida, tornando-
se um espaço de reflexão sobre os conflitos da cultura da 
qual faz parte.

Pode-se até falar de uma Síndrome Normal da Adoles-
cência. Esta seria caracterizada por uma série de caracterís-
ticas típicas da adolescência.

A tal respeito, pode-se descrever a seguinte sintomato-
logia que integraria esta síndrome: 
1. busca de si mesmo e da identidade; 
2. tendência grupal; 
3. necessidade de intelectualizar e fantasiar; 
4. crises religiosas, que podem ir desde o ateísmo mais 
intransigente até o misticismo mais fervoroso; 
5. deslocalização temporal, onde o pensamento adquire 
as características do pensamento primário;
6. evolução sexual manifesta, que vai do autoerotismo 
até o heterossexualidade genital adulta;
7. atitude social reivindicatória com tendências anti ou 
associais de diversa intensidade;
8. contradições sucessivas em todas as manifestações 
da conduta, dominada pela, que constitui a forma de 
expressão conceitual mais típica deste período da vida;
9. uma separação progressiva dos pais; e
10. constantes flutuações de humor e do estado de 
ânimo. 

De fato, aceitar a anormalidade habitual do adolescen-
te, vista desde o ângulo da personalidade idealmente sadia 
ou da personalidade normalmente adulta, permitirá uma 
aproximação mais produtiva a este período da vida. Este 
estado dito como “doentio” do adolescente pelo adulto se-
ria algo extremamente normal e necessita ser compreendi-
do, para que ambos (adolescente e adulto) possam se tor-
nar mais próximos.

Eu penso que a concepção vigente na psicologia sobre 
adolescência está fortemente ligada a estereótipos e estig-
mas. De fato grande parte das teorias psicológicas, princi-
palmente as baseadas em conceitos psicanalíticos, que não 
considero psicologia e nem sequer atuais, vê a adolescência 
sob a ótica da ideologia vigente, considerando-a como um 
fator universal e intrínseco à existência humana. Na minha 
visão, a adolescência não é um período natural do desen-
volvimento, mas é um momento significativo e interpreta-
do pelo homem, ou seja, uma construção social e histórica. 

A par das intensas transformações biológicas que carac-
terizam essa fase da vida, e que são universais, participam 
da construção dessa noção elementos culturais que variam 
ao longo do tempo, de uma sociedade a outra e, dentro de 
uma mesma sociedade, de um grupo a outro. As represen-
tações sobre as responsabilidades e os direitos que devem 
ser atribuídos às pessoas nessa faixa etária, assim como o 
modo como tais direitos devem ser protegidos, compõem 
o arcabouço cultural através do qual as sociedades constro-
em sua humanidade. 

Nesta semana será realizada 
a campanha de arrecadação 
de livros do LEO Clube Ma-
ravilha e deve englobar di-
versas escolas do municí-
pio. A ação será feita com 
estudantes do período no-
turno da Escola de Educa-
ção Básica Nossa Senho-

ra da Salete. No encontro os 
alunos receberão informa-
ções sobre o movimento le-
onístico e depois terão uma 
hora para coletar livros pela 
cidade. As obras serão dis-
tribuídas e trocadas com 
outras escolas. “Nosso ob-
jetivo é aumentar a quan-

tidade nas escolas e tam-
bém remanejar as obras 
literárias necessárias con-
forme a faixa etária dos es-
tudantes”, explica o inte-
grante Wesley Andretta. 
Ainda conforme Andretta, 
a população pode fazer do-
ação de livros nos seguin-

tes pontos de coleta: EEB 
João XXIII, EEB Nossa Senho-
ra da Salete, EEB Santa Terezi-
nha, EF Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, EF Monteiro Lo-
bato, EF Vereador Raymun-
do Veit, Escola Dom, Centro 
Educacional Mundo Infan-
til CAIC, Unopar e Unoesc. 

leO CluBe
Pontos de coleta são definidos para campanha 
de arrecadação de livros
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LUIZ CARLOS
PRATES

SOnhO realiZaDO 
em parceria com o Sicoob Credial, associado 
adquire mais um caminhão

Tendo como norteadores 
seus valores, missão e propó-
sito, o Sicoob Credial tem se 
tornado a principal institui-
ção propulsora do desenvol-
vimento econômico e social 
de seus associados, buscan-
do sempre ser a melhor op-
ção financeira e de serviços. 
Foi assim que Daniel Bian-
chin, proprietário da empre-
sa Bianchin Transportes, es-
colheu a cooperativa como 
parceira para adquirir mais 
um caminhão para sua fro-
ta, encontrando a linha de 
crédito mais adequada para 
realizar o investimento.

Associado ao Sicoob Cre-
dial desde 2015, Bianchin re-
lata sobre a facilidade em re-
alizar mais um sonho da 
sua vida. “Além das melho-
res taxas de juros, com par-
celas acessíveis, o Sicoob 
também possui ótimas con-

Parceria com a cooperativa garantiu a conquista do associado de Maravilha 

Divulgação

dições na efetivação do se-
guro, atendendo todas as 
minhas necessidades e pro-
porcionando a realização 
de mais um sonho”, diz. 

A linha de crédito escolhi-
da foi a aquisição de veículos 
novos PJ, com recursos pró-
prios da cooperativa. No en-
tanto, como explica Hermes 

Barbieri, presidente do Si-
coob Credial, há muitas ou-
tras opções que atendem as 
mais diversas necessidades 
dos associados, podendo fi-
nanciar crédito pessoal, ve-
ículo, equipamento ou até 
mesmo a casa própria. “Tra-
balhamos com diferentes li-
nhas de crédito e taxas espe-

ciais, para que atendam cada 
caso especificamente, con-
tribuindo com o desenvolvi-
mento econômico e financei-
ro de nossos associados, além 
de trazer oportunidades atra-
vés de outros serviços, como 
é o caso da integralização de 
capital, com o sorteio de prê-
mios do SicoobCap”, finaliza.

na míDia Vídeo alcançou milhares de visualizações no último fim de 
semana. Caso repercutiu nas páginas da internet e portais de notícias 

trecho de reportagem do grupo 
Wh repercute na imprensa nacional

Um trecho da reportagem 
produzida pelo repórter Clei-
ton Ferrasso do Grupo WH Co-
municações viralizou na inter-
net e ganhou espaço nacional 
neste fim de semana. A maté-
ria falava sobre a instalação de 
lombadas na Descida de Ro-
melândia na SC-161 para di-
minuir a velocidade dos ca-
minhoneiros quando houve 
o flagrante. No momento em 
que o vice-prefeito e coorde-
nador municipal da Defesa 
Civil, Valmir Birkheuer, fala-
va que as lombadas ajudaram 
a diminuir a velocidade dos 
caminhões, um carro passou 
em alta velocidade, saltando 
a lombada física. O motoris-
ta não foi identificado, mas a 
cena ganhou espaço na mídia. 

Esse pequeno vídeo virali-
zou e ganhou as redes sociais. 
A reportagem foi publicada no 
sábado (20), por volta das 10h 
e foi ganhando força durante o 
dia. Muitas pessoas comparti-
lharam o trecho nos grupos de 
WhatsApp até chegar em pá-

ginas famosas. 
A página do Instagram O 

Bairrista, do Rio Grande do 
Sul, com 223 mil seguido-
res, compartilhou o vídeo iro-
nizando o fato. Outra página 
de humor que repercutiu foi 
Débiloide, com 2,7 milhões 
de seguidores em seu per-
fil. O perfil Passatempo Ofi-
cial, com mais de 3 milhões 

de seguidores, publicou o tre-
cho. O perfil de entretenimen-
to Virei Jornalista, com 61,8 
mil seguidores, também pos-
tou o vídeo. No Twitter, o dire-
tor do Canal do YouTube Por-
ta dos Fundos, Antônio Tabet, 
com 171 mil seguidores, tam-
bém compartilhou o vídeo em 
seu perfil. No Facebook, pági-
nas de entretenimento da re-

gião também aproveitaram o 
momento. 

Na imprensa, a NSC TV de 
Chapecó repercutiu a cena no 
Jornal do Almoço destacan-
do o flagrante do repórter do 
Grupo WH Comunicações. 
Também foi publicado no por-
tal de notícias G1 nacional e 
estadual, além do ND Mais de 
Santa Catarina. 

Reprodução G1

Ser SantO
Muito se fala ao longo dos tempos sobre o fim do mundo. 

Quando será o fim do mundo, que para alguns “ingênuos” ou 
baita espertalhões se chama de Juízo Final? Quando será? Não 
sei, por um lado não sei, mas por outro, tenho certeza. O dia do 
fim do mundo será o dia em que alguém inventar uma máquina 
de ler pensamentos, pensamentos passados e atuais. Bah, vai ser 
uma onda de suicídios pelo mundo que não vai sobrar ninguém. 
Bah, Prates, ninguém? Ué, e você duvida? Quem duvidar que se 
avalie, sem peneiras seletivas, se avalie. Bom, não foi de graça 
que no passado remoto pessoas bem articuladas “descobriram” 
que pecamos, melhor dito, cometemos crimes, por “pensamen-
tos”, palavras, ações e omissões. Quem duvida disso? Quem já 
não matou em pensamento? Quem já não desejou o pior para al-
guém ou para muitos? Quem já não desejou que um colega “tro-
peçasse”, para não dizer pior? A lista é sem fim. Ainda não nasceu 
um santo. E era aqui que eu queria chegar.

Dia destes, li um artigo interessante, se não me falha a me-
mória no site do Estadão, sobre “As três formas para alguém se 
tornar santo”. Nem perdi meu tempo. Quando alguém se dispõe a 
ser ou tornar-se santo, de pronto nos manda dizer que é um bai-
ta safado/a.

Nos altares pelo mundo, por certo, há multidões de falsos 
santos em vida, mas ingênuos vincularam alguns fatos a mila-
gres deles. Milagres só nós os produzimos, silenciosamente a 
partir da fé no suor da testa e na perseverança de um sonho . O 
mais é fantasia. 

De outra parte, admito que haja santos, sim, muitos andam 
por ai, insuspeitos. São pessoas que agem rigorosamente den-
tro dos bons princípios, trabalham duro e honestamente para 
si mesmas ou para suas famílias, não criam casos, não incomo-
dam e ainda acham tempo para estender as mãos a muitos em 
necessidade. Tudo em silêncio, sem milagres. Mas essas pesso-
as vão morrer anônimas, sem reverências nem missas de cano-
nização. Esses são os santos que conheço, muitos. E como se vê 
não é difícil “ser santo”, basta seguir não a um catecismo, mas 
simplesmente a uma cartilha de Educação Moral e Cívica. Se-
guindo-a, pronto, aí estará um santo, uma santa. Fácil? Tão di-
fícil quanto encontrar de fato um “santo/a” nos genuínos alta-
res da verdade. 

temPO
Há mais de 30 cursos universitários inúteis no Brasil, o su-

jeito faz um curso desses e nunca vai achar emprego, quando for-
mado. E os ingênuos não sabem disso? Como é que sabem de 
outras coisas, hein? Para tornar-se financeiramente bem-sucedi-
do ninguém precisa de diploma. Diploma é para o exercício de 
certas atividades, nada mais. O que revolta é a existência de tan-
tos cursos universitários inúteis e gente abobada perdendo tem-
po. Depois vão se queixar de crise no mercado empregador. Arre!

traDiÇÃO
Dia destes um padre que não tinha o que dizer abriu o bico 

para falar uma asneira. Chamou o governo de “dragão do conser-
vadorismo”. A Igreja Católica é afeita às tradições, logo, é conser-
vadora. O padreco tem que saber que há boas e más tradições/
conservadorismos. A Igreja, milenarmente, não admite mulheres 
no sacerdócio... Dogmas e “verdades” intocáveis são múltiplas na 
Igreja.  Padre, cala-te e ter-te-ão por sábio. Não leste os provér-
bios de Salomão?

falta DiZer
Idiotas das redes sociais, “artistas” (eles se acham...) publi-

cando fotos de crianças, filhos deles, com tênis ou outros “enfei-
tes” de milhares de reais. Uma exibição que tem por trás o acer-
to com empresas desses produtos, tudo armação para enganar 
trouxas, os fãs. Exibam livros, otários.
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etaPa muniCiPal Concurso teve a participação de mais de 300 alunos de Maravilha, Tigrinhos, 
São Miguel da Boa Vista e Cunha Porã 

mateus marcon é o vencedor do concurso 
Oratória nas escolas

CARINE ARENHARDT

Um show de apresenta-
ções marcou a noite de terça-
feira (22) no plenário da Câma-
ra de Vereadores de Maravilha. 
A JCI promoveu a etapa muni-
cipal da 9ª edição do concurso 

Oratória nas Escolas, com nove 
estudantes finalistas represen-
tando escolas de Maravilha, 
Tigrinhos, São Miguel da Boa 
Vista e Cunha Porã.

Neste ano o concurso teve 
a participação de mais de 300 
alunos do 8º ano. A preparação 

com palestras, dicas de orató-
ria e textos começou em maio, 
acompanhado pelos padri-
nhos da JCI e professores das 
escolas. Em setembro foram 
realizadas as etapas escolares, 
definindo os representantes 
para a fase municipal. 

Neste ano o tema propos-
to foi “Como aceitar as diferen-
ças e começarmos a nos tra-
tar como seres humanos, sem 
máscaras ou estereótipos”. O 
conteúdo e a técnica de ora-
tória dos estudantes encan-
taram os presentes e deixa-

ram uma difícil missão aos 
cinco jurados. 

O vencedor da fase mu-
nicipal é Mateus Marcon, do 
Centro Educacional Mundo In-
fantil (Caic) de Maravilha. Logo 
após a premiação, Mateus con-
versou com nossa reportagem 

e se disse muito feliz pelo re-
sultado e pela oportunida-
de de fazer um discurso so-
bre um tema tão importante 
na sociedade.  Ele vai repre-
sentar a JCI de Maravilha na 
fase regional do concurso 
em 2020. 

entrega De PrÊmiOS
os nove estudantes finalistas receberam certificados pela participação no concurso. os três primeiros colocados também ganharam prêmios. Confira: 

Marta Heller – 3º lugar: Um celular oferecido pela 
Menegassi Telecomunicações; e uma caderneta de 
poupança de R$ 400 oferecida pelo Sicredi.

Mateus Marcon – 1º lugar: Um ano de curso de inglês, 
oferecido pela Headway English Course.

Maria Helena Signor – 2º lugar: Um ano de curso na área de 
administração e negócios ou na área de tecnologia e um tablet 
Multilaser android, oferecido pela Jumper Profissões e Idiomas.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Mateus Marcon foi o vencedor da fase municipal Segundo lugar ficou com Maria helena Signor, do CEV raymundo Veit Marta heller da EEB Nossa Senhora da Salete ficou com a terceira colocação

os nove estudantes finalistas receberam certificados de participação

Autoridades acompanharam a final da fase municipal

Professores dos alunos finalistas receberam uma lembrança

Entrega de lembrança para os cinco jurados
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“Você vai dormir tranquilamente só de pensar que a 
barba de 2 bilhões e meio de homens está crescendo 
enquanto você dorme. Ninguém da Gillette tem insônia.” 

WARREN BUFFETT
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Sete de cada dez contratados em 2019 
recebem menos de R$ 1.500

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), 
55,4% (6,784 milhões) dos contratos assinados nos primeiros nove meses do ano pagam 
entre R$ 999 e R$ 1.497. Outros 1,642 milhão de profissionais (13,4%) faturam até um salá-
rio mínimo (R$ 998), sendo que mais de 189 mil das vagas formais abertas ofereceram re-
muneração mensal inferior a R$ 500 mensais. Apesar da abertura do número de vagas em 
2019, o nível de desempregados segue alto, com 12,6 milhões de pessoas em busca de uma 
colocação no mercado de trabalho, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). Ao mesmo tempo, 41,1% da população ocupada encontra-se em postos informais.

Receita Federal envia cartas a 
cerca de 330 mil contribuintes

A Receita Federal informou que 
cerca de 330 mil contribuintes rece-
berão cartas com avisos sobre indí-
cios de inconsistências nas declara-
ções do Imposto de Renda da Pessoa 
Física relativas ao exercício 2019. As 
cartas começaram a ser enviadas no 
início da segunda quinzena de outu-
bro. De acordo com a Receita, a ação 
tem como objetivo estimular os con-
tribuintes a verificarem o processa-
mento de suas Declarações de Ajuste 
Anual do Imposto sobre a Renda da 
Pessoa Física (DIRPF) e a providen-
ciarem correção, caso constatem erro 
nas informações declaradas ao Fis-
co. Para consultar a situação da de-
claração apresentada, basta acessar o 
site Receita Federal, no serviço “Ex-
trato da DIRPF”, utilizando código de 
acesso ou certificado digital. Quan-
do a declaração está retida na ma-
lha fiscal, apresenta sempre a men-
sagem de “pendência”. Junto com 
a pendência, são fornecidas orien-
tações de como regularizar a situa-
ção junto ao Fisco. As comunicações 
apresentadas tratam de casos nos 
quais as divergências podem ser re-
solvidas com a retificação da decla-
ração. O órgão destaca também que, 
caso o contribuinte não aproveite a 
oportunidade de se autorregularizar, 
poderá ser intimado formalmente 
para comprovação das divergências.

Em 2º turno, Senado aprova texto da reforma da previdência

Após oito meses de tramitação, ao estabelecer uma idade mínima para que os trabalhado-
res se aposentem - pondo fim à aposentadoria por tempo de contribuição -, além de alterar re-
gras de benefícios como a pensão por morte e aumentar o valor de contribuição para quem 
ganha acima do teto do INSS, a reforma da previdência configura-se como a mais importan-
te modificação do sistema previdenciário brasileiro em três décadas. Ainda, é um instrumen-
to fundamental para a estabilização da delicada situação fiscal, em que há dificuldades de re-
alização de investimento público, e para a redução do risco país, uma vez que a consolidação 
das contas públicas é monitorada de perto por investidores domésticos e internacionais.

Roque de Sá/Agência Senado

Procon de SC multa empresas de 
telefonia em R$ 8,4 milhões por 
reclamações de consumidores

As quatro principais empresas de telefonia 
do Brasil foram multadas em R$ 8,4 milhões pelo 
Procon de Santa Catarina. A ação envolve infra-
ções ao Código de Proteção e Defesa do Consu-
midor e soma ações ao longo de todo o ano 2019. 
Conforme o levantamento do Procon, até o dia 
21 de outubro as quatro empresas já haviam so-
mado mais de 40 mil reclamações em toda San-
ta Catarina. O diretor do Procon/SC explica que 
as empresas terão 15 dias para pagar as mul-
tas e o valor vai para o fundo do Ministério Pú-
blico. O Procon esclarece que em em casos de 
irregularidades o consumidor deve primeiro li-
gar para o 0800 da operadora e anotar o protoco-
lo de atendimento. Caso o problema continue, ou 
em caso de dificuldades com a operadora, o con-
sumidor deve procurar o Procon mais próximo.

Gran Mestri é vencedora Top de Marketing 2019
A ADVB/SC acaba de anunciar que a Gran Mestri é a vencedora do top de Marketing na 
categoria indústria. Na segunda-feira (21) a entidade divulgou a lista das 18 organizações 
vencedoras. o prêmio está em sua 34ª edição e tem o objetivo de homenagear as 
empresas catarinenses que possuem as melhores estratégias de marketing e vendas que 
colaboraram para a conquista de resultados. A Gran Mestri é a maior fábrica de queijos 
duros da América latina. Neste ano o case teve como tema “leite nas veias e queijo no 
coração”. o trabalho desenvolvido pela Agência textoCom teve como objetivo relatar 
toda a trajetória da marca e do empresário Acari Menestrina, fundador da empresa, o 
amor pelo queijo, pela excelência nos produtos e a obstinação pela qualidade.

Governo de SC reduz para 7% a alíquota 
de ICMS de carnes de aves e suínos

Após análises técnicas, a Secretaria de Estado 
da Fazenda decidiu voltar atrás e reduzir de 12% 
para 7% a alíquota de ICMS para carnes de fran-
go e suíno produzidas e vendidas dentro do Es-
tado. Assim, a tributação volta a ser como antes 
das mudanças feitas para reduzir incentivos fis-
cais, que entraram em vigor em agosto deste ano. 
Na revisão dos incentivos de ICMS, a Fazenda ele-
vou para 12% a alíquota de carnes a partir de agos-
to com o objetivo de valorizar a produção local, 
mas diante da série de diferenças tributárias en-
tre estados e não abrangência de empresas do 
Simples, as carnes de aves e suínos de frigoríficos 
independentes ficaram mais caras em Santa Ca-
tarina. Isso levou os empresários desse segmen-
to a pressionar o governo e a Assembleia Legisla-
tiva para voltar à situação anterior. A decisão foi 
comunicada pelo secretário da Fazenda, Paulo Eli, 
na tarde da última quarta-feira, para a Associa-
ção dos Frigoríficos Independentes de Santa Ca-
tarina (Afisc). Segundo ele, será enviado um pro-
jeto para a Assembleia Legislativa em novembro, 
com a redução retroativa ao início do mesmo mês.



,  MArAVilhA 26 DE outuBro DE 201910

maravilha debate soluções para 
falta de vagas de estacionamento 

Comércio divide opiniões sobre 
soluções e município anuncia 
vagas rápidas e Plano de 
Mobilidade Urbana 

OnDe eStaCiOnar? 

CARINE ARENHARDT 

Se você é motorista e já pre-
cisou estacionar no centro 
de Maravilha em horário co-

mercial, certamente teve certa difi-
culdade para encontrar uma vaga. 
As principais ruas e avenidas cen-
trais do perímetro urbano costu-
mam estar com o espaço de esta-
cionamento lotado entre 7h30 e 
18h30. 

O problema está relaciona-
do principalmente aos veículos 
que ocupam uma mesma vaga por 
horas ou até o dia todo. Falta ro-
tatividade. Aliás, esta é uma das 
principais justificativas de quem 
defende a implantação de estacio-
namento pago no centro de Mara-
vilha, o que tornaria essa rotativi-
dade obrigatória. 

No entanto, a ideia de estacio-
namento rotativo ainda não é con-
siderada viável pelo poder público 
municipal, baseado em um estudo 
já realizado na cidade. Conforme o 
diretor de Trânsito, Valdemir An-
dretta, o estudo foi contratado pelo 
município entre os anos de 2013 a 
2014, e apontou que o estaciona-
mento pago na cidade não é viável. 

COmerCianteS DiviDem OPiniÕeS 
Claudio trentin, gerente de uma loja de 
calçados e confecções na Avenida Sul Brasil, 
defende o estacionamento rotativo e afirma 
que o comércio perde vendas pela falta de 
vagas para os clientes. “os estacionamentos 
estão praticamente lotados antes das lojas 
abrirem as portas. um rotativo melhoraria as 
vendas em Maravilha em até 25%. Nos dias 
de chuva a nossa venda chega a cair em mais 
de 50% porque falta estacionamento para o 
cliente”, afirma trentin.

Max Zanella, coordenador do Núcleo de 
Desenvolvimento Comercial da CDl e Associação 
Empresarial, diz que o estacionamento no centro 
é pauta frequente nas reuniões da classe, no 
entanto, o rotativo divide opiniões. Ele afirma que o 
estacionamento pago não é apoiado pela maioria 
dos integrantes do Núcleo e a preocupação é 
com uma possível queda nas vendas do comércio 
se o cliente tiver que pagar para estacionar 
no centro. Para Zanella, o melhor caminho é a 
conscientização dos motoristas.

Darci Staud é proprietário de um comércio de 
móveis na Avenida Araucária, acredita em bons 
resultados com a implantação do rotativo, mas 
critica principalmente a falta de conscientização. 
“Às vezes encosta um carro de manhã, sai de 
meio-dia, de tarde já tem outro encostado e sai 
de noite. Eu não tenho vaga nenhuma [na frente 
da loja] porque a gente tem frente pequena e é 
sempre carro estranho que estaciona, às vezes 
até de outras lojas que colocam o carro na frente, 
pra cliente eu nunca tenho espaço”, critica. 

Gerente comercial Claudio trentin

Diretor de trânsito, Valdemir Andretta

Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Comercial, Max Zanella Darci Staud é proprietário de um comércio de móveis

PlanO De 
mOBiliDaDe urBana 

O município deve lan-
çar também o Plano de Mo-
bilidade Urbana, o qual vai 
abranger estacionamento, ci-
clovia, tráfego de veículos pe-
sados, entre outros pontos 
que influenciam no trânsi-
to. “A gente vai colocar tudo 
isso no papel e planejar Ma-
ravilha para 20, 30 ou até 50 
anos. Vamos chamar a so-
ciedade para discutir e as-
sim colocar isso no papel, 
do que queremos para Ma-
ravilha”, finaliza Andretta. 

gOvernO muniCiPal vai Criar vagaS rÁPiDaS
Sem confirmação de um rotativo, uma 

das medidas alternativas já anunciadas 
pelo município são as chamadas “vagas rá-
pidas”. Conforme Andretta, está sendo re-
gulamentado o uso dessas vagas, hoje deli-
mitadas em frente de farmácias. “Hoje elas 
não estão regulamentadas, então nós va-
mos regulamentar. Vai ter uma placa lá de 
regulamentação, a qual obrigada o moto-
rista que estacionar a deixar o veículo com 
o pisca ligado e podendo usar este espaço 
por até 15 minutos”, explica. 

Andretta reforça que essas vagas rápi-
das não serão apenas para clientes de far-
mácia, mas sim para qualquer motorista 
que vai utilizar o espaço por poucos minu-
tos. O objetivo é criar cerca de 15 vagas rá-
pidas no centro, o que possibilita que apro-

ximadamente 400 veículos por dia circulem 
nestes espaços. A fiscalização será feita numa 
parceria com a Polícia Militar. 

O secretário de Indústria, Comércio e Tu-
rismo, Gelson Rosseto, também defende me-

didas alternativas para melhorar a oferta de 
vagas no centro da cidade. Ele cita ainda que 
meios de transporte alternativos, como bicicle-
tas, também podem melhorar este cenário no 
município. 

Vagas rápidas serão 
regulamentadas  
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

À medida que envelhecemos, ocorre uma 
perda natural e gradativa da massa óssea, tanto 
nos homens, como nas mulheres. Quando essa 
perda alcança um nível tão importante a ponto 
de desorganizar a estrutura dos ossos, aumen-
tando a sua fragilidade e o risco de fraturas, te-
mos então a osteoporose, que significa “ossos 
porosos”. O processo que leva a esse estado crí-
tico de degeneração óssea é complexo e foge ao 
escopo desse texto.

Apesar da íntima relação com a terceira 
idade, é durante a infância e juventude que al-
cançamos nosso pico de massa óssea. Para isso, 
é fundamental garantir a ingestão adequada 
de cálcio e vitamina D e praticar exercícios 
mesmo quando somos jovens. Constituir os-
sos de qualidade permite-nos garantir a ob-
tenção de uma boa reserva inicial que poderá 
postergar a doença em questão. Porém essa 
reserva vai se esgotando lentamente ao lon-
go dos anos.

Mesmo que tenhamos um pico de massa 
óssea razoável, diversos outros fatores asso-
ciam-se a um aumento do risco da osteopo-
rose primária: tabagismo, alcoolismo, seden-
tarismo, história familiar, imobilidade, baixo 
peso, origem asiática, menopausa precoce, 
menarca tardia e menstruação irregular são 
os principais. Algumas formas de osteoporo-
se, por outro lado, são chamadas de secun-
dárias e dependem diretamente de doenças 
crônicas ou do uso de determinados medica-
mentos, especialmente corticoides.

Cabe ao médico traçar estratégias visando 
prevenir, diagnosticar e tratar esse mal que já 
provoca fraturas em 60% das mulheres e 30% 
dos homens com mais de 60 anos. Em geral o 
que ocorre é que somente após complicações, 
como dores decorrentes de fraturas, é que as 
pessoas passam a se preocupar. A osteopo-
rose é conhecida como uma doença silen-
ciosa, pois não provoca sintomas. Diferen-
temente do que muitos pensam, cansaço, 
desconforto, dores articulares e musculares 

OSteOPOrOSe, 
a doença silenciosa

Fonte: www.sbgg.org.br
Rodrigo Buksman - médico especialista em 
Geriatria e Gerontologia pela UERJ e SBGG. 
Geriatra do Centro Médico Pró-Cardíaco

não podem ser atribuídas diretamente à do-
ença e radiografias não são um bom exame 
diagnóstico.

O método de escolha para confirmar a 
doença é a densitometria óssea. Além de ou-
tros exames complementares que podem ser 
solicitados a critério médico. O profissio-
nal que lida com osteoporose pode também 
eventualmente lançar mão de um questio-
nário padronizado internacionalmente que 
funciona como uma ferramenta capaz de es-
timar o risco futuro de fraturas.

Vale salientar que o papel da reposição 
de cálcio e vitamina D é muito importante, 
mas de forma alguma substitui o tratamento 
da doença. O arsenal terapêutico disponível 
para quem tem osteoporose é vasto e inclui 
drogas orais ou injetáveis, com variados es-
quemas posológicos. Não espere o silêncio 
mascarar essa condição tão prevalente e peri-
gosa, procure o seu médico!
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Cultura alemÃ Festa ocorreu sábado (19) e contou com desfile pela cidade, além do baile com 
 duas bandas no Tomatão 

11ª Oktoberfest in maravilha é realizada
ClEITON fERRASSO

O Centro Cultural 25 de Ju-
lho realizou a 11ª edição da Ok-
toberfest in Maravilha no últi-
mo fim de semana. A abertura foi 
no último dia 18, com jantar típi-
co da culinária alemã. No sába-
do (19) foi realizada carreata pe-
las principais ruas da cidade até o 
Espaço Criança Sorriso, onde foi 
aberto o primeiro barril de cho-
pe. O ponto alto foi o baile, no Gi-
násio de Esportes Carlos Alber-
to Begrow (Tomatão), com duas 
bandas. No local, o Volkstanz-
gruppe Wunderbar fez algumas 
apresentações ao público. Mui-

tas pessoas criaram grupos para 
aproveitar a Oktoberfest. 

Na avaliação dos organiza-
dores, a 11ª Oktoberfest in Mara-
vilha superou as últimas edições 
em relação à animação das ban-

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Jantar típico foi servido no último dia 18

Carreata com soberanas puxou uma fila de automóveis pelo centro da cidade

Sangria do 1º barril de chope ocorreu no Espaço Criança Sorriso

Grupos fizeram camisetas para a data

Volkstanzgruppe Wunderbar fez apresentações 

Maravilhenses se reuniram para confraternizar Algumas mulheres usaram trajes típicos no baile 

Muitos grupos se organizaram para a festa

das. “Estava muito animado e as 
bandas tocaram a noite toda. Em 
relação à participação do públi-
co, não alcançou duas mil pes-
soas no baile”, avalia o presiden-
te, Mário Fülber. 



,  MArAVilhA 26 DE outuBro DE 2019 13
infOrme PuBliCitÁriO

eCOnOmia e traBalhO
Desafios e perspectivas no setor de construção civil

Um dos principais setores da 
economia nacional, a construção ci-
vil vem se recuperando a passos len-
tos, após o período de recessão eco-
nômica do país. As empresas do 
ramo precisaram inovar para se 
manter no mercado nos últimos 
anos. Em Maravilha, a Oliveira Em-
preendimentos se mantém firme, 
com diversos trabalhos em anda-
mento, entre eles a construção civil, a 
pavimentação asfáltica e a fabricação 
de pré-moldados em concreto, um 
segmento que vem crescendo bas-
tante dentro da empresa. 

Um dos grandes desafios no se-
tor, agravado com o período de re-
cessão econômica, foi o aumento nas 
taxas de juros oferecidas pelas insti-

Foto do concreto da 3ª laje do Gran Moralle

SOBre a emPreSa Oliveira 

A oliveira Empreendimentos faz parte do Grupo oliveira, que tem 32 anos de 
atuação e é referência no setor de construção civil e obras de infraestrutura. 
Além da matriz em Maravilha, o Grupo conta com unidades em Chapecó, Cunha 
Porã e Cordilheira Alta, somando mais de 300 colaboradores diretos. 
Atualmente, abrange os setores de construção civil, estruturas pré-moldadas, 
terraplenagem, pavimentação asfáltica, usina de asfalto, usina de concreto, 
central de britagem, varejo de materiais de construção, loteamentos, pequenas 
centrais hidrelétricas (PChs), venda e incorporação de imóveis. Vale ressaltar 
que a oliveira Empreendimentos é reconhecida como uma das 100 maiores 
construtoras do país, de acordo com o ranking divulgado anualmente pela intec, 
baseado no volume de metros quadrados ativos nas obras de construção civil.

tuições financeiras. Conforme o só-
cio-administrador do Grupo Olivei-
ra, Lenoir José de Oliveira, as taxas já 
baixaram um pouco, mas ainda estão 
altas. “A aprovação de crédito, muitas 

vezes, é um processo difícil e burocráti-
co, restringindo a tomada de financia-
mentos. Acreditamos que ainda pre-
cisa melhorar bastante essa área para 
atender a demanda do setor”, afirma. 

As empresas que atuam no ramo 
de construção civil também se desa-
fiam ao buscar mão de obra qualifi-
cada. Conforme Oliveira, a empre-
sa está sempre com vagas abertas, 
entre elas, para motorista, pedreiro, 
operador de máquinas, carpinteiro 
e servente de obras. 

“Percebemos que as pessoas 
estão despreparadas para o traba-
lho, elas têm pouco conhecimento, 
pouca experiência, e não persistem 
no emprego, pois ficam trocando de 
empresa a cada pouco tempo. De-
semprego não existe. Existem pes-
soas que não estão habilitadas e 
qualificadas para o trabalho. Para 

aquelas que estão, não faltam opor-
tunidades”, afirma Oliveira. 

Para suprir a demanda, a em-
presa acaba investindo tempo e re-
cursos para capacitar seus colabo-
radores e até buscar profissionais 
de fora. Exemplo disso é na cons-
trução da PCH Roncador, uma obra 
do Grupo Lombo do Cavalo, em An-
chieta, e a PCH Ponte Serrada, que 
está sendo construída em Passos 
Maia, onde 99% dos profissionais 
vieram de outros estados, como 
Pará e Piauí. 

Conforme Oliveira, assim como 
em qualquer outro segmento, ter 
profissionais capacitados e com-

prometidos com o trabalho é o que 
determina o sucesso da empresa. 
“Em uma obra não é diferente. To-
dos precisam fazer a sua parte para 
garantir que o trabalho seja execu-
tado dentro do prazo previsto, sem 
desperdícios ou retrabalhos, e com 
a qualidade desejada, pois é isso 
que o nosso cliente espera. Em nos-
sa empresa, estamos sempre inves-
tindo em treinamentos para aper-
feiçoar a mão de obra e podermos 
garantir produtos e serviços com a 
melhor qualidade para nosso clien-
te, fazendo com que ele se sinta se-
guro e confiante para realizar seus 
negócios conosco”, finaliza Oliveira. 

Sócio administrador do Grupo oliveira, lenoir José de oliveira

Edifício Gran Moralle 
em construção no 
centro de Maravilha

a busca por mão de obra qualificada

Fotos: Divulgação
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ONDE SERãO INSTALADOS 
OS fOOD TRuCkS?

os espaços serão definidos posteriormente pelo município, 
através de decreto. Conforme o secretário de indústria, 
Comércio e turismo, Gelson rossetto, a ideia é que os food 
trucks vencedores do processo licitatório se instalem em pontos 
estratégicos, como nas proximidades das praças públicas. A 
estrutura deve respeitar as medidas autorizadas pelo município 
e não poderão ocupar espaço de passeios públicos.
“Serão zonas trucks, com espaço determinado, com as medidas 
de até sete metros de comprimento, dois metros e meio de 
largura e três metros de altura. Vai ter horário também de 
funcionamento. Diariamente a partir das 17h30 até 0h, nos 
sábados a partir das 13h até 0h e em domingos e feriados com 
horário livre”, explica rossetto. 

em anÁliSe A proposta é estabelecer critérios sobre locais e quem pode obter a permissão para uso de espaços públicos

nova legislação vai regulamentar a 
instalação de food trucks em maravilha 
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal 
de Maravilha enca-
minhou para aná-

lise e aprovação na Câmara 
de Vereadores um projeto de 
lei propondo a regulamenta-
ção de food trucks na cidade. 
Além dos empreendimentos 
que já estão atendendo em 
espaços públicos, o municí-
pio tem vários pedidos para 
instalação de outros food 
trucks na cidade. 

Conforme o secretário 
de Administração, Cleiton 
Borgaro, o aumento nos pe-
didos é uma das principais 
justificativas para a criação 
da lei que vai regulamentar 
a atividade. O projeto pre-
vê que os interessados par-
ticipem de um processo li-
citatório, o qual vai definir 
os vencedores que recebe-
rão a autorização para exer-
cer a atividade em locais 
públicos.  

Todas as empresas que 

atuam no ramo de alimentos po-
derão participar da licitação. Não 

poderão ser comercializadas be-
bidas alcoólicas e cigarros. 

Food Park 
outra possibilidade 
avaliada pelo município 
é a implantação 
de Food Parks, um 
complexo com vários 
espaços de food truck 
que poderiam ser 
utilizados de forma 
coletiva. “Poderia 
ser em eventos ou 
em alguns locais 
públicos onde se 
consiga englobar 
vários, fazendo até 
com que um venha 
complementar o outro. 
Ali pode ter vários 
food trucks, cada um 
vendendo um tipo de 
alimento, e isso vem 
a ser até uma zona 
bem atrativa para o 
município também, 
turisticamente 
falando”, explica 
rossetto.   

Borgaro afirma que até a regulamentação, o município não 
vai conceder autorizações para funcionamento de food trucks 
na cidade. “tem alguns casos muito antigos que o pessoal 
está ocupando espaços públicos há tempo, então de imediato 
o município não cassou o alvará desses empreendimentos, 
mas nós encaminhamos à Câmara o projeto de lei que visa 
justamente regulamentar isso”, frisa. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Food trucks devem ser instalados em pontos estratégicos, a exemplo de praças

Food trucks já instalados também precisam participar da licitação

Maravilha tem vários food trucks na cidade, instalados principalmente 
nas proximidades da Praça Cidade das Crianças, Praça dos Motoristas 
Fioravante luiz trevisan, Praça Padre José Bunse e no loteamento Estrela. 
os proprietários desses empreendimentos também terão que apresentar 
proposta no processo licitatório para poder dar continuidade às atividades. 
“A partir da aprovação da lei vão ter a oportunidade de participar do processo 
licitatório, e em igualdade de condições vão disputar com os demais 
interessados, e caso tornem-se vencedores poderão permanecer no local ou 
até pleitear outros espaços públicos para desenvolver as atividades”, explica. 

food trucks já instalados na cidade

Sem novas 
autorizações
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1 - Para começar, a elegância não está vinculada ao 
dinheiro. Nem todo mundo que tem dinheiro é elegan-
te, e nem todas as pessoas que têm um pouco mais de 
dificuldade econômica deixam de sê-lo. Ainda que mui-
tas pessoas pensem que ela tem a ver com usar roupa de 
marca, pode-se vestir tudo com marca e, no entanto, não 
ter a menor ideia do que é a elegância. A elegância é, pri-
meiro de tudo, uma atitude.

2 - Para começar, se você quer exibir elegância evite 
principalmente as roupas muito apertadas. Escolha rou-
pas do seu tamanho, que valorizem sua figura de uma 
forma bonita em vez de ressaltar cada músculo, deixar 
um decote supermarcado à vista ou marcar cada quilo 
extra do seu corpo.

3 - Menos é mais. Uma premissa que sempre deve ser 
respeitada se a meta é vestir-se de forma elegante. Não 
use muitos acessórios, nem muitas estampas juntas, pro-
cure se ver bem de maneira equilibrada. Além do mais, se 
você quer ser mais elegante, nunca mostre a roupa inte-
rior. Sua lingerie não deve estar à vista.

4 - A elegância não tem nada a ver com o preço das 
roupas, mas com o estilo com que as vestimos. Melhor 
uma camisa um pouco mais barata, mas que fique perfei-
tamente em nós, do que uma mais cara que aperte ou nos 
deixe enormes. Além do mais, o cuidado que atemos com 
a roupa é também importante. Mantê-la sempre passa-
da, livre de bolinhas e com bom aspecto indica que so-
mos pessoas cuidadosas, que cuidamos nossa aparência.

5 - Se tiver a oportunidade de comprar roupa e aces-
sórios de marca e quiser vestir-se de forma elegante, evi-
te exibir de forma ostentosa todos os logotipos das pe-
ças que adquire. Isso está longe de ser elegante, mostra 
quanto lhe interessa que as pessoas saibam o quanto 

você gasta com seu guarda-roupa. É recomendável ser 
discreto neste aspecto e não usar muitas peças de roupa 
com logotipos de marca juntas em um só conjunto.

6 - O que você tem em comum com todas as mulhe-
res e homens que foram considerados elegantes ao lon-
go da história? Um estilo clássico. Isso não quer dizer 
que você não possa estar na moda, mas que você evite 
os excessos, que aposte sempre por tons que ficam bem, 
que você saiba escolher e combinar as cores e que não se 
excede com as estampas. Simples assim.

7 - Aprenda a diferenciar entre um salto alto chamativo 
e sedutor e um que parece tirado de um clube de strip-tease. 
Ao mesmo tempo, lembre que é importante que o look total 
seja equilibrado e atraente. Uma pessoa elegante escolhe 
cada peça de roupa com cuidado e detalhe.

Você também deve levar em conta a maquiagem, 
nunca se exceda com ela, lembre que a melhor maquia-
gem é aquela que destaca nossos traços aumentando 
nossa beleza, sem sobrecarregar nada.

8 - Mas obviamente, a roupa não é o único fator que 
evidencia se somos ou não elegantes. O vocabulário que 
usamos é também muito importante quando, passado 
o primeiro teste da aparência, devemos nos comunicar 
com outras pessoas. Fale em um tom de voz moderado, 
não use palavras vulgares e respeite sempre seu interlo-
cutor durante uma conversa, ainda que você ache que o 
que ele diz não faz sentido.

9 - Existem normas de protocolo e educação que 
uma pessoa elegante sabe respeitar: não falar com a 
boca cheia, não interromper uma pessoa enquanto fala, 
não mascar chiclete durante uma reunião ou evento 
importante e não perder o controle em público são 
algumas delas. Por Sara viega

ExCElEntE fim dE SEmana a todoS!

Existem pessoas que 
parecem ter nascido com a 
elegância nas veias. Tudo 
fica bem nelas, qualquer 

peça simples adquire um 
glamour desproporcionado 
em seus corpos. Mas 
apesar disso, a elegância 

é um conceito que se 
aprende e que pode ser 
obtido pondo em prática 
algumas ideias simples. 
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De eventOS
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BANCO 43

ICMAC
CARAMBOLA

CAMINHONM
RASORETORCE
DRAAAFINS

PRASETOA
TRAQUEIAELARINGE

IILVAGEM
NDALANID
COMBOEIRE

CIRIOATOTO

PCREDORI
BARRACOSAM

LABORNSLI
LIGAITAS

PIONEIRISMO

Fruto cuja
fatia tem
forma de
estrela

Meio de
transporte
indígena

Coleção
de poemas
de apelo
popular 

É encur-
tado pelo

atalho

Conteúdo
de livros
de auto-

ajuda

O soldado
sem gra-
duação
(Mil.)
Diego

Rivera,
pintor

mexicano

"(?)
Começar",
sucesso 

de Marina

Para, em
inglês

Receio
durante o 
tratamento
dentário 

Um dos
legumes

da
maionese

Instância
psíquica
profunda
(Psican.)

Tipo de
promoção 
alimentícia

2 em 1

República
das Ilhas
Britânicas

Deus, para
os hebreus

(Bíblia)

(?) I, 
rei da

Germânia 

(?) de
Nazaré,

festa
belenense

Criação da
Império
Serrano

(pl.)

Título
nobre de
Anthony
Hopkins

Constru-
ção típica
de favelas
cariocas

George
Eliot, ro-
mancista
inglesa

Tio (?),
figura

simbólica
dos EUA

(?) 
de foles:
corna-
musas

Marca do
trabalho 

dos irmãos
Lumière

Pequeno peixe en-
contrado em fundos
rochosos marinhos

Leste (abrev.)

Semelhan-
tes

Ergue;
levanta

Torce de
novo

Continente
do Japão

Local de
filmagens
Formar;
preparar

Vítima do
caloteiro
Corrida 

de motos

(?) Parker,
cineasta
dos EUA
Germe

Prende
com corda

Lista com as lutas
mais

esperadas
do UFC

Crustáceo
marinho
Advérbio
de lugar

Neodímio
(símbolo)

Dois
órgãos do
sistema
respira-

tório

Nelson Motta, 
letrista da MPB
Descendente de 
quarta geração

Trabalho árduo

51, em romanos

3/for — sir. 4/alas. 5/combo. 6/amboré. 11/cancioneiro — pioneirismo. 13/card principal.

eSPaÇO gOurmet

26/10 Chá Rosa – 16h – Salão da igreja 
Evangélica de Confissão luterana no Brasil 
(iEClB)  
- Jantar Porco à Paraguaia – 20h – Salão 
Santa terezinha no Bairro união

27/10 festa da melhor idade – 11h - Salão da 
linha Barro Preto 
- festa Comunitária – 11h – Salão do Novo 
Bairro 

31/10 almoço dia da Reforma – 11h – igreja 

Evangélica de Confissão luterana no Brasil 
(iEClB)

3/11 festa Comunitária – 11h – Salão da 
linha Cabeceira do iraceminha
 
9/11 Sunset da Green Club – 17h – Green Club
- Jantar do Peixe lions Clube maravilha – 20h 
– Salão Paroquial Católico 

10/11 Sunset da Play com mC Jottapê – 18h 
– Play Club

INGREDIENTES MASSA:
1 xícara de batata-do-
ce cozida e amassa-
da com sal (a gosto)
Linhaça

INGREDIENTES 
RECHEIO:
1 xícara de frango cozi-
do temperado e desfiado

MODO DE PREPARO
Bata a linhaça no liquidifi-
cador e separe. Faça um bo-
linho com a batata amassa-
da e recheie com o frango 
desfiado. Deixe no forma-
to de coxinha e depois pas-
se a farinha da linhaça. Co-
loque no forno a 180ºC por 
30 minutos ou até dourar.

COXinha fit

Alguns dias acordamos totalmente sem ideias 
e a vontade de vestir peças básicas é grande, mas 
com um sapato diferenciado o look se transfor-
ma. A peça torna-se protagonista, ainda mais 
quando investimos no calçado como o ponto de 
cor, aquele detalhe que atrai a atenção.

Uma das grandes apostas para vestirmos 
nossos pés na Primavera/Verão 2019/2020 é 
a das sandálias metalizadas. Elas apareceram 
bem diferentes dos outros sapatos metalizados 
que vimos um tempo atrás. Além dos tradicio-
nais dourado e prata, as cores do momento são 
diferenciadas, como rosa, azul e verde. Melhor 
ainda se for tudo junto! Sim, as marcas têm in-
vestido em modelos com misturas de cores e as 
fashionistas têm amado!

Talvez você esteja se perguntando sobre 
como combinar as sandálias metalizadas. Ape-
sar de não parecer, a tarefa é fácil! Além da op-
ção que citei logo acima em que tornamos a peça 
a protagonista em um look básico – composto por 
jeans e camiseta ou um vestido liso, por exemplo 
–, sempre podemos optar por escolher uma das 
cores presentes na sandália para guiar o restante 
das peças. Se sua sandália for de uma única cor, 
vale também montar um look monocromático (de 
uma só cor, podendo conter diferentes tons). 

Entretanto, elas não são muito indicadas para 
ocasiões totalmente informais, pois o brilho atrai e 
remete a requinte. Por outro lado, qualquer com-
binação pode ficar mais sofisticada com uma san-
dália metalizada. Eu já estou à procura da minha! 
E você, vai fazer seu look brilhar também?

SanDÁliaS metaliZaDaS
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Vitrine

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

Bruna, parabéns por mais um ano de vida! Curta muito seu 
aniversário e todos os dias desfrute da vida ao máximo, pois 
você merece muito ser feliz sempre. Felicidades! 

Filha leticia, agradecemos 
a Deus por tê-la em nossas 
vidas, você é maravilhosa, 
amorosa, forte e 
compreensiva, não consigo 
imaginar minha vida 
sem você. Viva cada dia 
com persistência, alegria, 
entusiasmo e amor por tudo 
o que faz. Estaremos aqui 
como sempre estivemos. 
Amamos e temos muito 
orgulho de você. uma 
homenagem dos pais Edson 
Spiecker e rosimar Farias

thomás, que a sua vida seja sempre uma 
soma de vitórias. Parabéns!
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANdO

O CuiDaDO COm nOSSaS DOreS

Cada um tem uma relação muito própria com a dor. Alguns so-
frem muito, outros tentam ignorá-la, dando a impressão que são for-
tes. Mas querido leitor, saiba que toda dor merece nossa consideração, 
compaixão e solidariedade. 

Mas vocês já perceberam que de um modo geral, temos a tendên-
cia de julgar e medir a dor alheia, e que sempre a diminuímos. A nossa 
dor é sempre a maior, a que causa mais sofrimento. No cotidiano, en-
contramos pessoas portadoras dos sofrimentos mais variados. Alguns 
muito graves, que nos obrigam de imediato a nos compadecermos.

Mas quando alguém fala de uma febre, uma dor de cabeça, um 
mal-estar, algum problema que achamos de simples solução, costu-
mamos não dar muita atenção. Chegamos, por vezes, a pensar: Pes-
soa exagerada. Está fazendo tempestade em copo d’água. Admita, 
você já pensou nisso. 

Precisamos ter em conta que cada um de nós é um Espírito 
imortal, com uma história, em que se misturam conquistas e di-
ficuldades íntimas.  

Devemos compreender, portanto, que cada pessoa tem um grau 
de resistência para as dores físicas e morais. Alguns enfrentam a perda 
dos seres amados, enquanto outros entram em um quadro depressi-
vo profundo. Alguns lidam de forma equilibrada e corajosa com a do-
ença, mesmo grave. Outros se perturbam com a menor indisposição. 

Alguns crescem com os desafios familiares, outros falham de 
forma desastrosa, não conseguindo encontrar saída para o proble-
ma. Isso nos leva à conclusão de que devemos sempre ouvir as quei-
xas alheias, com os ouvidos da solidariedade, com empatia e com o 
desejo de ajudar. O nosso poderá ser o ombro amigo, em que o ou-
tro despeje sua frustração, sua tristeza. A nossa poderá ser a voz do 
bom aconselhamento. Os nossos ouvidos poderão ser os da paciên-
cia e atenção.

E não nos permitamos o julgamento. Pode acontecer que não en-
contremos em nós uma referência para a dor narrada pelo próximo, 
porque nunca a vivenciamos. Ouçamos sempre. Auxiliemos da forma 
que nos for possível. Às vezes, bastará que ofereçamos nosso tempo 
para escutar os desabafos de um coração que sofre e não sabe a quem 
confessar as próprias dores. 

De toda forma, sempre poderemos oferecer o conforto da ora-
ção, a vibração amiga, o desejo de que tudo se possa resolver em breve 
tempo. Mesmo que estejamos passando por algo que nos aflija, nunca 
desconsideremos a possibilidade de auxiliar ao outro. 

A vivência do amor nos fortalece para as lutas pessoais e, é co-
mum que em nos preocupando com o sofrimento alheio, nos aperce-
bamos de que o nosso já passou. E, até entendamos que, se compara-
do aos grandes sofrimentos da vida, nem é tão expressivo. 

O amor é lei da vida. Sejamos servidores do amor em prol das do-
res dos irmãos de caminhada. 

Pensemos a respeito!

SegreDOS De um BOm 
PrOJetO De arQuitetura

Arquitetura é mais do 
que simplesmente deixar as 
construções e os ambien-
tes bonitos. E também não 
adianta só acrescentar que 
tem que ser funcional tam-
bém. Claro, beleza e funcio-
nalidade fazem parte, mas 
um projeto realmente bom 
é mais abrangente e envol-
ve principalmente muita 
sensibilidade.

Para começar, é preci-
so ter um partido bem defi-
nido. “Partido” é um termo 
que usamos para nos referir-
mos ao objetivo principal do 
projeto, o conceito que nor-
teia todo o planejamento. 
Por exemplo, pode ser a pre-
missa de um projeto de uma 
casa que ela seja integra-

da com a natureza e tenha 
os ambientes abertos como 
se fosse um loft. Ou pode 
ser o partido do projeto de 
um quarto que ele seja mui-
to aconchegante e ao mes-
mo tempo bem clean e mo-
derno. Um espaço comercial 
pode ter como conceito de 
projeto a transmissão da 
imagem do local, o estilo de 
trabalho oferecido. As pos-
sibilidades são muitas, mas 
o importante é ter uma li-
nha de orientação no proje-
to, um ponto de partida para 
deixar as soluções menos 
aleatórias e fazer com que os 
espaços correspondam real-
mente às expectativas cons-
cientes ou inconscientes de 
quem vai utilizá-lo.

É importante também ter 
sensibilidade para captar es-
sas expectativas, que às vezes 
são ditas claramente e outras 
vezes não. Normalmente, 
para o arquiteto, basta que o 
cliente mostre algumas fotos 
de ambientes que ele goste, 
faça alguns comentários ou 

fale um pouco sobre si que já 
é suficiente, dependendo do 
grau de percepção do pro-
fissional. Em algumas si-
tuações, o próprio contato 
com a pessoa já transmi-
te questões mais subjetivas 
que podem ser traduzidas 
no projeto.

Essa mesma sensibilida-
de é capaz também de tra-
duzir o partido e as expec-
tativas pessoais em formas 
e composições harmônicas, 
que tenham equilíbrio e ge-
rem sensação de bem-estar. 
É isso que interfere no resul-
tado estético, porém se não 
existir todo o embasamen-
to anterior o projeto fica va-
zio. Fica parecido com pes-
soas que são bonitas por 
fora, mas sem muito conteú-
do, sem “alma”, sem vida ou 
energia.

Junto com tudo isso vem 
a funcionalidade, logica-
mente, que abrange neces-

sidades de uso, como os ta-
manhos adequados para 
garantir a praticidade e o 
conforto na utilização dos 
espaços, sempre prestando 
atenção aos hábitos e costu-
mes específicos de cada pes-
soa ou situação.

E não se pode fugir das 
questões técnicas e financei-
ras, ou seja, o custo das so-
luções e o desempenho dos 
materiais e técnicas escolhi-
das, que precisam ser ajusta-
dos da melhor forma a cada 
condição. É uma espécie de 
fator balizador, que impede a 
criação sem controle do que 
se bem entender.

Alguns desses aspectos 
são muitas vezes negligen-
ciados, e sua ausência aca-
ba por criar aquela fama 
de que a função do arqui-
teto é embelezar e encare-
cer. Muitas vezes o próprio 
cliente procura o arquiteto 
já com essa intenção, como 
se fosse mero elemento de 
status. E pode ser, muitas 

vezes, dependendo do foco 
de cada profissional. Com 
todos esses fatores presen-
tes, com um projeto bem 
fundamentado e resolvido, 
fica mais fácil pensar nos 
detalhes finais, nos acessó-
rios que mantenham o par-
tido do projeto e deem o to-
que final, como a cereja no 
bolo.



,  MArAVilhA 26 DE outuBro DE 2019 19

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

Mais Natural Maravilha

Combater a ansiedade é uma difícil batalha que deve ser travada diariamente, o que faz dos produtos 
naturais parceiros ideais para você.

alimentOS Que aJuDam a COntrOlar a anSieDaDe
Os distúrbios de ansie-

dade e do sono são proble-
mas comuns na população 
em geral, causando gran-
de impacto na qualidade de 
vida e funcionamento do 
nosso organismo. Tensão, 
medo, palpitação, preocu-

pação, insônia e desconcen-
tração são alguns dos sinto-
mas da ansiedade. Com esse 
nervosismo todo, ela pode 
causar também hipertensão, 
infartos e até acidentes vas-
culares. Estudos têm aponta-
do a ansiedade como um dos 

males de nosso tempo.
Vamos conhecer alguns 

alimentos que, pelas pro-
priedades que possuem, po-
dem contribuir para o con-
trole da ansiedade:

Castanhas em geral, pei-
xes, ovos, iogurtes naturais, 

chás como camomila, frutas 
cítricas, verduras como espi-
nafre, são alguns dos exem-
plos de alimentos listados 
pelos profissionais da área 
como alimentos indicados 
no combate e redução dos 
sintomas de ansiedade.

VALERIANA, é uma planta 
usada há mais de 200 anos 
na Europa para a ansiedade 
e outros problemas 
relacionados ao sono. 
Seu consumo também 
é indicado para controle 
do estresse, incômodos 
cardíacos originados por 
nervosismo, câimbras, 
complicações com a 
menopausa e pode ser útil 

para quem está tentando se 
livrar de algum vício, como 
o tabagismo ou transtornos 
alimentares causados pela 
ansiedade.
MAIS MARA, é um 
encapsulado nutracêutico 
com base no óleo das 
sementes do maracujá, 
que tem substâncias 
relaxantes, que reduzem 
a ansiedade, melhoram o 

sono, diminuindo o estresse 
e o cansaço geral. É rico em 
Vitaminas A e C e minerais 
como cálcio, fósforo e ferro.
KAWA KAWA, exerce seus 
efeitos terapêuticos no 
sistema límbico, a parte 
do cérebro que controla as 
emoções, sem ter um efeito 
negativo na capacidade 
de pensamento. Assim, a 
Kawa kawa faz com que a 

pessoa se sinta feliz, sem 
preocupações e contente 
sem se sentir sedada. 
BLEND MAIS ZEN, 
composto com plantas 
especiais como a melissa, 
maracujá, camomila, laranja 
casca, anis estrelado, 
funcho, alfazema, rosas e 
stévia que melhoraram o 
astral, reduzem a ansiedade 
e melhoram o sono.

além DeSteS alimentOS, veJa maiS algumaS OPÇÕeS Que PODerÃO COntriBuir 
SignifiCativamente Para O COntrOle Da anSieDaDe:

A edição de mais um Scout 
Joti Challenge, também co-
nhecido como Joti, foi realiza-
da entre a sexta-feira (18) e do-
mingo (20), por escoteiros do 
mundo todo. Esta é uma gran-
de gincana virtual que reúne 
escoteiros de todos os ramos. 

Por 48 horas os participan-
tes cumpriram tarefas e desa-
fios, com produção audiovi-
sual. O principal objetivo foi 
criar novas amizades, firmar 
laços, intercâmbio de experi-

ências e cultura. Tudo no am-
biente virtual e on-line, no con-
ceito pensar global e agir local. 
As ações foram ligadas a temas 
como meio ambiente, educa-
ção, cultura, lazer e esporte. 

O Grupo Escoteiro Raízes 
de Maravilha participou no sá-
bado das 7h às 19h com os ra-
mos lobinho e escoteiro. Este 
é o segundo ano que o gru-
po participa da gincana virtual. 
Os chefes comentam que é um 
dia divertido para as crianças.

ginCana virtual

Pré-enem

grupo escoteiro raízes 
participa do Joti

aulas on-line e 
gratuitas são oferecidas

Divulgação

No Enem de 2018 a nota 
média das provas de Química, 
Física e Biologia foi a única que 
recuou. Foi isso que levou o pro-
fessor Paulo Valim, criador da 
plataforma Ciência em Ação e 
Embaixador do YouTube EDU, a 
propor uma revisão pré-enem on
-line e totalmente gratuita destas 
matérias para a prova de 2019. 

Com mais de 90 aulas iné-
ditas, a ideia é democratizar o 
acesso e beneficiar estudan-
tes que não possuem recur-
sos para investir neste tipo de 

preparação. Os participantes 
vão precisar dedicar, em mé-
dia, 10 horas por semana para 
estudar as três disciplinas.

O curso oferece ainda 300 
exercícios selecionados pelos 
professores da plataforma, 15 li-
ves para que os estudantes tirem 
suas dúvidas e outras cinco lives 
de inteligência emocional. Novas 
aulas serão liberadas sempre aos 
domingos, encerrando a jorna-
da no dia 8 de novembro. Os in-
teressados devem fazer a inscri-
ção no site do Ciência em Ação. 

por IZOLDI E ANDRE LUIZ PINHEIRO

QUANTO MAIS NATURAL MELHOR!
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EM TEMPO: Na edição 549, do dia 19 de 
outubro de 2019, na página 28, no caderno 
especial sobre as rodovias da região Extremo-
oeste, publicamos erroneamente um número 
sobre os acidentes na SC-161. o equívoco 
mostrou uma informação repetida no número de 
feridos e mortos. Confira abaixo a correção.

iluminaÇÃO Além das tradicionais luzes, outras ornamentações já 
estão sendo colocadas nas ruas 

lâmpadas para decoração natalina 
são instaladas no município
EDERSON ABI

As tradicionais lâmpa-
das foram instaladas nas 
principais avenidas, nesta 
semana, e mudaram o cená-
rio no centro de Maravilha. 
A iluminação foi colocada 
nas avenidas Araucária, Sul 
Brasil e Sete de Setembro. 
As lâmpadas são as mesmas 
utilizadas em 2018, mas 
com incremento no núme-
ro. Para o Natal, Maravilha 
terá 13.600 lâmpadas deco-
rando o município. 

De acordo com o se-
cretário de Indústria, Co-
mércio e Turismo, Gel-
son Rossetto, a instalação 
já movimenta o comércio, 
pois as lojas iniciam a de-
coração e o clima de Na-
tal. Para ele, todos devem 
se mobilizar e fazer deco-
rações individuais, em ca-
sas e lojas. 

O diretor de Indústria, 

Comércio e Turismo, Mozer 
de Oliveira, acompanhou o 
trabalho de instalação e pe-
diu atenção dos motoristas. 
Ele lembrou que o túnel de 
luzes modifica o trânsito e 
deixa a cidade mais bonita. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

trânsito precisou ser 
bloqueado para instalação 

das lâmpadas no centro

Cenário iluminado levou moradores às ruas durante a noite em 2018

 Decoração de Natal já começa a chamar a atenção no Espaço Criança Sorriso

é hOJe

CaiXa

igreja realiza 3º Porco a 
Paraguaia no Bairro união 

agência atende hoje 
após antecipação no 
calendário do fgtS

A igreja do Evangelho 
Quadrangular realiza hoje 
(26) a 3ª edição do Porco a Pa-
raguaia. O evento começa às 
19h no salão do Bairro União 
e tem como objetivo arreca-
dar recursos para aumentar 
a igreja do Bairro Bela Vista. 
“Vamos aumentar mais 240 
m2 da igreja”, diz o diretor de 

patrimônio Rudi Donhauser. 
Para esta edição, estão 

sendo preparados 14 suínos 
de aproximadamente 23kg 
cada e o cozimento já come-
ço cedo, a partir das 13h para 
sérvio às 19h. Os interessados 
ainda encontram fichas com 
a diretoria sendo que é neces-
sário levar pratos e talheres. 

A agência da Caixa Eco-
nômica Federal atende hoje 
(26) das 9h às 15h para sa-
que do FGTS em Mara-
vilha. A informação foi 
confirmada pelo geren-
te do banco no municí-
pio, Jean Paul Ortmeier. De 
acordo com ele, o atendi-
mento será para tirar dú-
vidas e possibilitar o sa-
que imediato do FGTS. 

Nesta semana, a Cai-
xa Econômica Federal al-
terou e antecipou o cro-
nograma para o saque do 
benefício. Os trabalhado-
res nascidos em feverei-
ro e março já podem fa-
zer o saque desde ontem 
(25). Agora, todos pode-
rão sacar ainda neste ano 
e não aguardar até 2020.

Além de estar com as 

portas abertas hoje, have-
rá horário diferenciado na 
próxima semana, na se-
gunda-feira (28), quando a 
agência abre das 9h às 16h. 

nOvO CrOnOgrama
Janeiro - 18/10/2019

fevereiro e março - 
25/10/2019

abril e maio - 08/11/2019

Junho e julho - 
22/11/2019

agosto - 29/11/2019

Setembro e outubro - 
06/12/2019

novembro e dezembro - 
18/12/2019
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7ª eDiÇÃO O evento foi realizado nesta semana e homenageou mecânico e montador de serraria

alfredo Salmeu Birck e vigon ebert são os 
homenageados do projeto Profissional Destaque
CARINE ARENHARDT

Uma noite de emo-
ção e nostalgia. A 
7ª edição do proje-

to Profissional Destaque foi 
promovida na quinta-fei-
ra (24) pelo Rotary Club de 
Maravilha. O evento foi re-
alizado na Cantina Italia-
na e acompanhado por li-
deranças locais, clubes de 
serviços, familiares, comu-
nidade e também pelo go-
vernador do Rotary Distri-
to 4740, João Carlos Becker. 

Alfredo Salmeu Birck, 
na atividade de montador 
de serraria, e Vigon Ebert, 
na atividade de mecânica, 
foram os homenageados 
deste ano. Eles receberam 
uma placa e tiveram suas 
histórias contadas em um 
momento especial do pro-
tocolo e também assistiram 
a um vídeo com depoimen-
tos de amigos. Em entre-
vista à nossa reportagem, 
Birck e Ebert se disseram 
muito felizes com a home-
nagem e afirmaram que a 
noite foi de emoção e tam-
bém um momento de revi-
ver boas lembranças.

O evento é promovido 
desde 2013, idealizado por 
Marcos Raber, com o obje-
tivo de reconhecer profis-
sionais que se destacam na 
comunidade local. As pla-
cas foram entregues pela 
presidente, Simone Raber, 
e Marcos Raber. Na oportu-
nidade a prefeita, Rosimar 
Maldaner, também entre-
gou uma placa aos homena-
geados, pelos relevantes tra-
balhos prestados pelos dois 
profissionais. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Entrega da placa para Alfredo Salmeu Birck

Entrega de lembrança ao governador João Carlos Becker

Vigon Ebert também foi homenageado

Prefeita, rosimar Maldaner, entrega placa para Alfredo Salmeu Birck

Familiares de Alfredo Salmeu Birck Familiares de Vigon Ebert e companheiros do rotary

Foi um 
momento 
de muita 
alegria e de 
reviver boas 
lembranças”, 

Alfredo Salmeu Birck e 
Vigon Ebert

Companheiros do rotary fizeram uma foto lembrando a erradicação da pólioVigon Ebert recebendo a placa da prefeita
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23ª eDiÇÃO Três maravilhenses receberam premiação no tradicional evento

Clube da Bezerra auriverde reúne mais de 530 pessoas
A 23ª edição do Clube da 

Bezerra Auriverde, realizada 
no último dia 19 em Cunha 
Porã, superou as expectativas 
dos organizadores, contan-
do com a presença de mais de 
530 pessoas. Na ocasião tam-
bém foi promovida a 9ª Feira 
de Máquinas e Implementos 
Agrícolas Auriverde.

De Maravilha, os premia-
dos foram: Loivo Felimberti, da 
Linha São Paulo, como 3º colo-

cado na categoria Holandesa 
Menor, Marcos Kappaun, da Li-
nha Central, 1º colocado na ca-
tegoria Jersey Menor, e Leandro 
Schallenberger, da Linha Três 
Coqueiros, como 5º colocado 
da mesma categoria.

O Clube da Bezerra Auri-
verde tem por objetivo apoiar 
os produtores com ensinamen-
tos técnicos para aprender a 
criar bezerras que serão as fu-
turas vacas leiteiras, evitando a 

compra de animais não adapta-
dos na região. Já a Feira de Má-
quinas é uma oportunidade 
para que os produtores associa-
dos possam conhecer as novi-
dades nos diversos modelos de 
máquinas e equipamentos agrí-
colas dos quais oferecem maior 
segurança, qualidade e rentabili-
dade para o dia a dia do empre-
sário rural.

As empresas parceiras, Syn-
genta, Top Leite, MTS, Bayer, 

Multirural, Confortin, Elanco, 
Ourofino, Zoetis, Basso Pancot-
te, DSM, Reafrio, Dispavet, Soma 
Agrobusiness, Biofarm, Águia 
Tecnologia Renovável Brasil, BR-
GVet, Sicoob Credial, Indústria 
de Alimentos Realta e Fábrica de 
Rações Auriverde participaram 
com estandes e atendimento es-
pecializado, esclarecendo dúvi-
das e apresentando seus produ-
tos aos visitantes.

Diogo José Cembranel, co-

ordenador do evento, agrade-
ceu toda a equipe. “Nesta edição 
batemos o recorde, inclusive de 
número de bezerras, com apro-
ximadamente 20 a mais do que 
no ano anterior. Sem dúvidas 
podemos comemorar o resulta-
do do evento. Parabenizo mais 
uma vez os associados por ta-
manho comprometimento com 
a genética e manejo dos ani-
mais”, diz. 

O presidente da Auriverde, 

Claudio Post, comentou sobre a 
expressiva participação dos jo-
vens. “Os eventos ofertados pela 
Auriverde têm também como 
objetivo fortalecer o vínculo 
familiar dos associados e da 
comunidade, promovendo in-
teração e valorização do tra-
balho realizado no dia a dia. É 
possível notar a força de uma 
possível sucessão familiar, do 
qual a empresa rural se forta-
lece”, afirma. 

Fotos: Auriverde/ Divulgação

Evento foi promovido nas dependências da SEr Auriverde, em Cunha Porã Programação contou com desfile das bezerras, julgamento e premiação
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Jovem tem milhares de seguidores no Instagram e faz 
pinturas faciais criativas

maquiador de maravilha se 
destaca com trabalho artístico 

ClEITON fERRASSO 

Rostos desfigurados. Boca 
enorme com dentes para 
fora. Rosto com cortes e arra-
nhões com sangramento. Cal-
ma, nada disso é o que parece. 
Tudo é feito com maquiagem 
pelo jovem Lucas Richard 
Naujorks, de 21 anos, mora-
dor de Maravilha. O jovem tí-
mido não mostrou o rosto du-
rante a entrevista, mas usou 
uma pintura de caveira, a 
preferida dele, já que foi a 
primeira que desenhou, ain-
da em 2014. 

Tudo começou como um 
hobby. “Eu sempre gostei e 
tive interesse pela pintura, 
mas nunca havia tentado. En-
tão, certo dia olhei alguns ví-
deos no YouTube e me desa-
fiei. Desde então nunca mais 
parei”, conta Naujorks. 

O jovem revelou que 
nunca fez curso na área, e 
tudo ocorreu pela vontade de 
aprender, curiosidade e prá-
tica. Naujorks já morou no 
Rio de Janeiro por um perí-
odo e disse que lá a procura 
era maior pela pintura. “Aqui 
em Maravilha muitas pesso-
as me procuram durante o 
Halloween e festas de aniver-
sário”, comenta. 

E há quem fica assustado 
com a produção. “As crian-
ças se assustam mais, já os 
adultos acham bonita”, diz. 
Em Maravilha, o maquiador 
ainda não tem uma deman-
da de clientes fixa para con-
seguir viver da arte. Muitas 
pessoas procuram no fim de 
semana e durante o mês de 
outubro. Aquelas que têm 
interesse vão até a casa dele 
para fazer a pintura no cor-
po, como a jovem Bruna For-
mentão, de 20 anos, de Ma-
ravilha. “As maquiagens dele 
são muito bonitas. Ele é mui-
to bom no que faz”, afirma. 

Muitas pinturas que 
Naujorks fez estão na rede 
social dele, no Instagram 
e canal do YouTube. Lá es-
tão expostos diversos mode-
los de pinturas que chamam 
a atenção. Mas nesta edi-
ção do Jornal O Líder você 
pode conferir um pouco 
das criações do artista ma-
ravilhense. 

hallOWeen

A festa não é brasileira, mas tem ganhado adeptos 
brasileiros, principalmente nas escolas de idiomas. 
halloween, ou Dia das Bruxas, é uma celebração 
popular de culto aos mortos comemorada 
anualmente no dia 31 de outubro. 

(Antes). Bruna Formentão experimentou a sensação da pintura artística com o tema halloween 

lucas Naujorks trabalha com cuidado em cada traço

(Depois) Após 40 minutos, pintura ficou pronta 

Desenho chama a atenção nos detalhes

o figurino também incrementa a pintura facial dando vida ao personagem

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Fotos: Divulgação
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maravilha Pais ainda podem levar os filhos no Posto de Saúde 
do Bairro Floresta para se vacinar

Campanha de vacinação termina com 
mais de 900 crianças imunizadas

A Campanha Nacional 
de Vacinação contra o Sa-
rampo terminou ontem (25) 
em todo o país. Em Maravi-
lha, até o fechamento des-
ta edição, 916 crianças fo-
ram imunizadas, segundo a 
técnica em Enfermagem So-
lange Hofstatter. Porém, 
mesmo após a campanha, a 
vacina continua disponível 
para quem perdeu o prazo. 
“Quem não participou pode 
ir até a Sala de Vacinas para 
conferir a carteirinha e apli-
car a dose, se necessário”, 
frisa Solange. 

A Sala de Vacinas aten-
de em horário comercial no 
posto de Saúde do Bairro Flo-
resta. Crianças entre 6 e 11 me-
ses devem tomar a chamada 
“dose zero”, que é uma dose ex-

Dia D de vacinação ocorreu no sábado, mas as doses continuam sendo aplicadas

tra da vacina. A orientação é do 
Ministério da Saúde, que afir-
ma que bebês nessa faixa etá-

ria têm mais chances de terem 
casos graves da doença ou de 
morte. O dia 18 de novembro 

marca o início da vacinação 
contra o sarampo para adultos 
de 20 a 29 anos.

Cleiton Ferrasso/O Líder

OutuBrO rOSa
Palestra aborda o tema 
mecânica para mulheres

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha e o Núcleo de Au-
tomecânicas, ligado à As-
sociação Empresarial de 
Maravilha, promoveram pa-
lestra na terça-feira (22). 
O evento foi  no auditório 
da CDL, ministrado pela 
consultora técnica Eme-
lin Nilson Silva, quando 
foram explanados os de-
talhes sobre a manuten-
ção preventiva e correti-
va, com dicas, exposição de 
peças e detalhes pertinen-
tes para se manter em se-
gurança com os veículos. 

A palestra fez parte 
da programação Outubro 
Rosa. Na noite também foi 
recolhida uma doação es-
pontânea que será rever-
tida para a Rede. A presi-
dente da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, Meri 
Ranzan, agradeceu a parce-

ria e ressaltou a importância 
das informações. “Foi uma 
noite com uma troca muito 
rica de conhecimento. Que-
remos agradecer ao Núcleo 
pela oportunidade e desta-
car o nosso desejo de man-
termos esta parceria em ou-
tros momentos”, destacou. 

Para o coordenador 
do Núcleo, Vinicius Hey-
dt, este é um momento es-
pecial para os nucleados. “É 
sempre muito bom estar-
mos transmitindo os nossos 
conhecimentos para mais 
pessoas. A parceria com a 
RFCC vem ao encontro dos 
nossos objetivos, que é tam-
bém de auxiliar as mulhe-
res no conhecimento dos 
seus veículos, para man-
ter sempre a segurança e 
a manutenção, para evitar 
maiores prejuízos. Agrade-
cemos a parceria e a pre-
sença de todas”, finalizou. 

Palestra foi ministrada pela consultora técnica Emelin Nilson Silva

Divulgação

A equipe da Secretaria de 
Saúde de Maravilha vai zerar 
as filas de cirurgia geral e dos 
exames de cintilografia óssea 
e tomografia óptica. A infor-
mação é da secretária Miria-
ne Sartori. Segundo ela, o re-
curso é de uma emenda do 
deputado federal Celso Mal-
daner (MDB), de mais de R$ 
340 mil. 

Conforme Miriane, a de-

mora para ser atendido de-
pende do procedimento que 
o paciente necessita. Os exa-
mes de imagem serão realiza-
dos pelos pacientes com pro-
fissionais de Chapecó devido 
à complexidade dos equipa-
mentos necessários, já as ci-
rurgias gerais serão todas fei-
tas em Maravilha. O novo 
mutirão atende em torno de 
100 pacientes.

eXameS 
Saúde de maravilha zera 
filas de atendimento

SegunDa etaPa
Sicredi sorteia quatro prêmios da Super 
Sorte Cooperada 
CAMIllA CONSTANTIN 

O Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG realizou na manhã 
de quarta-feira (23) o segun-
do sorteio da Campanha Su-
per Sorte Cooperada, na sede 
das agências participantes. 

Em Maravilha foram sortea-
dos quatro prêmios, no valor 
de R$ 2 mil cada.

O gerente, Rodrigo Ranzi, 
explica para participar é pre-
ciso utilizar os produtos e ser-
viços da cooperativa. Ele des-
taca que o sorteio final será 

promovido no dia 21 de de-
zembro, em Rodeio Bonito 
(RS), com todos os cupons. “A 
premiação é toda em dinhei-
ro, o que foi uma escolha dos 
próprios associados em as-
sembleia. No total são R$ 500 
mil”, diz.

GANHADORES
- Miriam Grellmann
- rockler indústria e 
Comércio têxtil
- Nilva Michels 
- tereza Maria 
Martim Neu

Equipe de Maravilha esteve reunida para acompanhar o sorteio

Camilla Constantin/O Líder
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mÃOS OCuPaDaS  Moradora de Maravilha há um ano, Maria Serenita incentiva pessoas ao aprendizado eterno 

aposentada faz curso de corte e 
costura aos 82 anos
DIANA HEINz

Maria Serenita Debastia-
ni já morou em vários luga-
res do Brasil e passou mais 
de 20 anos na França. Ela foi 
professora de deficientes au-
ditivos, mas não de libras: os 
ensinava vocabulário e escri-
ta para que seus alunos pudes-
sem se incluir a qualquer lu-
gar que fossem. Aposentada 
há três anos, seu foco ainda é 
a inclusão. Maria aceitou fazer 
esta entrevista por um motivo: 
quer incentivar pessoas da me-
lhor idade à produção de ativi-
dades. 

Com 82 anos, ela faz um 
curso de corte e costura ofere-
cido pela Secretaria de Assis-
tência Social de Maravilha. Co-
meçou há cerca de dois meses, 
mas o interesse vem da infân-
cia. “Eu sempre dizia à minha 
mãe que gostaria de aprender 
a costurar. Mas depois estudei 
e trabalhei, acabei nunca cos-

turando. Hoje tenho a oportu-
nidade de adquirir esse conhe-
cimento”, explica. 

Há um ano Maria Sereni-
ta deixou Curitiba para viver 
em Maravilha, onde a famí-
lia mora. Sempre que passa-
va pela Avenida Sul Brasil, 
no centro, via o ateliê onde 
Scharlene Graef ministra o 
curso. Um dia resolveu per-
guntar e logo se inscreveu. 
A qualificação dura cerca de 
cinco meses e ocorre duas ve-
zes por semana. 

Quando o curso terminar, 
não pretende atuar como cos-
tureira, mas fazer as próprias 
manutenções e ajudar quem 
precisa com a costura. Atra-
vés das aulas, Maria Serenita 
diz que mantém seu espírito 
ocupado e sugere que outras 
pessoas façam o mesmo. “Pa-
rei de trabalhar com 79 anos, 
só pela questão da idade mes-
mo. Se a gente não se mantém 
ocupado, adoece”, afirma. 

SemPre ativa 
A vida não tem idade, nem deve ter. Maria Serenita, que trabalhou durante 
décadas, por vezes até de madrugada e nos fins de semana, não se 
arrepende. Fez por amor. hoje se ramifica em outras áreas para aprender 
coisas novas. Acredita que é assim que ocorre a evolução individual. Até 
tentou, antes do curso de corte e costura, fazer parte de outra atividade, 
que acabou não dando certo. Por isso diz que o importante é refletir sobre a 
vontade própria no momento da escolha de um afazer. 
Depois que as 100 horas entre as linhas e agulhas acabarem e estiver com o 
diploma de corte e costura em mão, pretende aprender algo artístico. Brinca 
que a única coisa de arte que sabe é a colagem das figuras em cadernos 
para os alunos. Ainda não sabe se aprenderá a pintar, esculpir ou dançar. o 
importante é que seu espírito estará ocupado com a arte que é viver. 

Eu sempre dizia à minha mãe que 
gostaria de aprender a costurar. Mas 
depois estudei e trabalhei, acabei nunca 
costurando. Hoje tenho a oportunidade 
de adquirir esse conhecimento” 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Maria Serenita diz que descobriu no curso uma ocupação para o espírito 

Com a qualificação, pretende costurar e realizar manutenções nas próprias peças
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aCeSSO turíStiCO

flor do Sertão investe em pavimentação 

CaSO rarO Família de São Carlos é associada da Cooperativa Regional Auriverde  

Propriedade registra o nascimento de bezerras trigêmeas 
Gilmar e Janine Ohland, 

moradores da Linha São 
João, no interior do municí-
pio de São Carlos, são asso-
ciados da Auriverde e pos-
suem como renda principal 
a produção de leite. Após Ja-
nine participar de um curso 
de inseminação, ofertado na 
época pela prefeitura de São 
Carlos, a família adquiriu um 
botijão de sêmen para iniciar 
os trabalhos de genética na 
propriedade. 

Os serviços contaram com 
o acompanhamento técnico 
do setor leiteiro da Auriverde, 
através dos trabalhos realiza-
dos dentro do Programa Ge-
noma - do qual, além de cui-
dar da genética dos animais, 
desenvolve trabalhos voltados 
à nutrição, sanidade e afins.

O que ninguém espera-
va era que, após uma das in-
seminações através de um sê-
men convencional, uma das 
vacas parisse trigêmeas, per-
feitas e saudáveis, sendo duas 
idênticas. A família relata que 
por diversas vezes registrou o 
nascimento de bezerras gê-
meas, mas nunca um fato 
como esse. 

entenDa 
o geneticista Celso 
Barbiero, da empresa DNA 
Genética do Brasil, relata 
que nos mamíferos é mais 
comum a apresentação 
de gestações com 
partos gemelares (de 
dois indivíduos), e que 
casos de trigêmeas 
são realmente raros de 

acontecer.
No caso ocorrido na 
propriedade da família 
ohland, onde todos os 
embriões são do mesmo 
sexo e não possuem 
nenhuma anomalia, tudo 
indica que ambos tenham 
suas funções genéticas 
em nível de reprodução 
perfeita.
Barbiero ainda comenta 
que existem algumas 
particularidades quanto 
ao número de indivíduos 
na gestação. ou seja, 
quanto maior o número 
de indivíduos sendo 
gerados numa única 
gestação, maiores 
serão as dificuldades de 
nascimento e, por sua 
vez, as mortes pré-natais, 
que ocorrem em função 
do ambiente uterino ser 
considerado insuficiente a 
nível de espaço. 
o coordenador do 
Programa Genética 
através da Auriverde, 
ivandro linke, e o gestor 

do setor leiteiro da 
Auriverde, Diogo José 
Cembranel, destacam 
que estão em fase de 
construção de um trabalho 
sobre este caso, do qual 
inicialmente será realizada 
a genotipagem dos quatro 
animais (três bezerras e a 
mãe), para posteriormente 
acompanhar o 
desenvolvimento. 
o presidente da Auriverde, 
Claudio Post, ressalta 
sua alegria com o 
nascimento tão raro 
de bezerras trigêmeas, 
ainda mais sabendo que 
nasceram saudáveis e 
podem vir a se tornar 
futuras vacas leiteiras. 
Ele também menciona a 
importância do Projeto 
Genoma, reforçando 
sempre o compromisso 
com os associados em 
uma assistência técnica 
qualificada, além dos 
programas e projetos que 
auxiliam os produtores 
em geral.

Fotos: Fabiane Zanini/ Ascom auriverde

Janine e Gilmar ohland são moradores de São Carlos 

As bezerrinhas têm até nome: Bel, Bela e Belinha

A instalação da Central 
Hidrelétrica em Flor do Ser-
tão, há pouco mais de uma 
década, ocasionou a forma-
ção de um lago atrativo àque-
les que gostam de esportes 
aquáticos ou simplesmen-
te buscam tranquilidade. De-
zenas de edificações foram 
construídas próximo ao lo-
cal, formando alguns peque-
nos “vilarejos”, como na Li-

nha Fuzil, onde o município 
está investindo na pavimen-
tação com pedras irregulares. 

Flor do Sertão já con-
ta com mais de 10 quilôme-
tros de calçamento em vias 
rurais e o atual investimen-
to, que deve ficar pronto até 
o fim do ano, ajudará a im-
pulsionar o turismo no mu-
nicípio. “Com o lago, temos 
uma excelente opção turísti-

ca, mas é necessário garantir 
infraestrutura adequada para 
atrair público e viabilizar in-
vestimentos. Sem dúvida, a 
pavimentação desse aces-
so vai gerar impacto positi-
vo ao município. Quem já fez 
um passeio de barco no lago 
sabe o quanto isso é prazero-
so. Por que não, futuramen-
te, viabilizar isso a toda nossa 
população?”, afirma o dire-

tor de turismo, Jovir Zanuzzo. 
O empresário de Maravi-

lha Valdir Luis Breitembach 
(Meca) é um dos que inves-
tiu no local próximo ao lago, 
onde costuma passar fins de 
semana ou dias de folga com 
a família e amigos. Segundo 
ele, a obra trará grande bene-
fício aos proprietários e a to-
dos os turistas que frequen-
tam o lago pela Linha Fuzil. Calçamento deve ficar pronto até o fim do ano

Divulgação
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BILL MACY
o ator Bill Macy morreu no dia 17 de 
outubro, aos 62 anos. Consagrado 
por participar de comédias de 

sucesso, brilhou em séries como 
Maude, Seinfield e the late Show. Nas 

telonas, participou de trabalhos como um Cara 
Muito Baratinado (1982), Máfia no Divã (1999) e o 
Amor Não tira Férias (2006).

INGO MAURER
o alemão ingo Maurer, um dos mais 
renomados e importantes designers 
de iluminação do mundo, morreu 

no dia 21 de outubro, aos 87 anos. 
Ao longo de mais de quatro décadas, 

Maurer criou luminárias excêntricas e cheias de 
personalidade, sempre questionando formas e 
padrões. Em 2001, produziu a primeira luminária de 
mesa com tecnologia lED. 

INAH DE CARVALHO
A atriz inah de Carvalho morreu no 
dia 22 de outubro, aos 65 anos. 
Com trajetória na tV e nos palcos, 

teve destaque interpretando a 
personagem Dona Dalva de Malhação, 

em 2014. recentemente foi premiada como Melhor 
Atriz Coadjuvante em Musicais no Prêmio Bibi 
Ferreira. Ela conquistou o troféu por sua atuação 
em Billy Elliot - o Musical. 

MARIEKE VERVOORT
A atleta belga Marieke Vervoort morreu 
no dia 22 de outubro, por meio de 
eutanásia, aos 40 anos. A velocista de 

cadeira de rodas, que ganhou ouro nos 
Jogos olímpicos de londres em 2012 e 

medalha de prata no rio de Janeiro em 2016, sofria de 
tetraplegia degenerativa que causava dor constante, 
convulsões e paralisia nas pernas.

JOHN CLARKE
o ator John Clarke morreu no dia 
22 de outubro, aos 88 anos. Ele deu 
vida ao personagem Mickey horton 

na novela Days of our lives por 39 
anos. Além do grande folhetim, estrelou 

outras séries de tV, como twilight Zone, Maverick e 
Gun Smoke.

SAULO GOMES
o jornalista e escritor Saulo Gomes 
morreu no dia 23 de outubro, aos 91 

anos. Foi diretor de jornalismo da tV 
rio Preto, da rádio A Voz do oeste, da tV 

Brasil oeste e da rádio Capital. Membro da ordem dos 
Velhos Jornalistas desde 2003, ele também ocupava há 
15 anos a cadeira número 28 da Academia de letras de 
ribeirão Preto. Entre 1996 e 2014 publicou cinco livros.

WALTER FRANCO
o cantor e compositor Walter Franco 
morreu no dia 24 de outubro, aos 74 
anos. Ele estava internado desde o 

começo do mês após sofrer um AVC. 
Suas principais composições são Vela aberta, Cabeça, 
Serra do luar, Feito Gente, Canalha e Coração tranquilo, 
com as quais foi finalista e ganhou prêmios nos 
festivais. o músico tem seis discos. 

IRINEU OFELDER
Faleceu no dia 19 de outubro, em sua residência, aos 
76 anos. Seu corpo foi velado em sua residência e 
sepultado no cemitério municipal de Anchieta.

GENÍRIO ATILES THUMS
Faleceu no dia 19 de outubro, no hospital de Anchieta, 
aos 52 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
da igreja Matriz de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

TEREZA KOHLS
Faleceu no dia 20 de outubro, no hospital São Paulo de 
Xanxerê, aos 70 anos. Seu corpo foi velado no Salão Paroquial 
de romelândia e sepultado no cemitério municipal.

JOEL MARCOS BENDER
Faleceu no dia 21 de outubro, em sua residência, aos 25 
anos. Seu corpo foi velado na capela da igreja do Bairro 
São Sebastião e sepultado no cemitério municipal.

CARLOS HANN MANTELLI
Faleceu no dia 21 de outubro, no hospital regional de 
São Miguel do oeste, aos 90 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

RAFAEL BERTÉ 
Faleceu no dia 21 de outubro, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 74 anos. Seu corpo foi velado na Capela 

OutuBrO rOSa Evento foi no sábado (19), com saída do Espaço Criança Sorriso até a Praça Padre José Bunse

rede feminina realiza caminhada em maravilha
ClEITON fERRASSO

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha realizou caminhada 
na manhã de sábado (19). 
Vestidas com camiseta rosa, 
as voluntárias se reuniram 
no Espaço Criança Sorriso 
(em frente à prefeitura), por 
volta das 8h30, e seguiram 
até a Praça Padre José Bunse 
(em frente à Igreja Matriz). 

Voluntárias da Rede, pú-
blico em geral, Banda Mar-

cial da Escola João XXIII e 
autoridades participaram 

da Caminhada Rosa. A pre-
feita de Maravilha, Rosi-

mar Maldaner, e o presiden-
te da Câmara de Vereadores, 

Jandir Primon, também 
acompanharam o ato.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Grupo caminhou pelas principais avenidas de Maravilha até a praça central

Concentração ocorreu em frente à prefeitura 

Banda Marcial da Escola João XXiii participou da caminhada

Muitas pessoas participaram da atividade

Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

SATURNINA MORAES DE OLIVEIRA 
Faleceu no dia 22 de outubro, no hospital São Paulo 
de Xanxerê, aos 75 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica de Barra Bonita e sepultado no cemitério da 
linha Polaca, em Barra Bonita.

LEONEL NERES 
Faleceu no dia 22 de outubro, em sua residência, aos 90 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Senhor só é Deus e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

JACOB JOÃO HANAUER
Faleceu no dia 22 de outubro, no hospital regional 
de São Miguel do oeste, aos 88 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Sete de Setembro, 
em São Miguel do oeste, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

CAROLINA RODRIGUES
Faleceu no dia 22 de outubro, no hospital São José de 
Maravilha, aos 64 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Assembleia de Deus de iraceminha e sepultado no 
cemitério municipal de iraceminha.

LEONILDO CAPELLARI
Faleceu no dia 22 de outubro, no hospital São lucas de 
Guaraciaba, aos 58 anos. Seu corpo foi velado na casa 

mortuária do Bairro Santa rita de São Miguel do oeste e 
sepultado no cemitério do Bairro Santa rita.

LUIZ GATTELLI 
Faleceu no dia 22 de outubro, no hospital Casa Vitta de 
São Miguel do oeste, aos 60 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária municipal de Maravilha e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha.

DEOCLIDES DE NEGRI
Faleceu no dia 22 de outubro, em sua residência, aos 74 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Matriz de Anchieta e 
sepultado no cemitério municipal.

EVA PEREIRA 
Faleceu no dia 23 de outubro, no hospital São José de 
Maravilha, aos 62 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da área verde de iraceminha e sepultado no 
cemitério municipal de iraceminha.

MARIA ORVALINA TONIAL BARP
Faleceu no dia 23 de outubro, no hospital de Anchieta, 
aos 84 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de 
Anchieta e sepultado no cemitério municipal.

ANILDO ARENT
Faleceu no dia 24 de outubro, no hospital regional de 
São Miguel do oeste, aos 74 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica do Bairro Progresso e sepultado no 
cemitério municipal São Miguel e Almas.
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por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

OrientaÇÃO aOS CiCliStaS!

Na semana passada foi abordado o assunto de atividades físicas 
nas margens das rodovias, dando ênfase aos pedestres.

Cumpre agora discorrer um pouco sobre a atividade dos ciclis-
tas, tanto para os que utilizam as vias para deslocarem ao serviço, 
como aqueles que usam para atividades físicas.

O primeiro detalhe que todos precisam saber e compreender é 
que o trânsito, segundo nosso Código, pode ser definido como a uti-
lização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em gru-
pos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estaciona-
mento e operação de carga ou descarga.

Dentro deste conceito estão abrangidas as bicicletas, pois elas, 
por força de lei, são consideradas um veículo de propulsão humana. 
A primeira lição que fica, portanto, é que o ciclista tem tanto direito 
de estar circulando pela via quanto qualquer outra pessoa, seja ela 
pedestre ou condutor de veículo automotor. 

Por isso é um equívoco o condutor de veículo esbravejar e xin-
gar o ciclista por ele estar transitando pela via. Logicamente que o ci-
clista não pode fazer o que ele bem entender. Há regras que preci-
sam ser obedecidas. 

Nosso Código afirma que nas vias urbanas e nas rurais de pis-
ta dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não hou-
ver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a 
utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sen-
tido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre 
os veículos automotores.

Portanto, a regra diz que se houver ciclovia, ciclofaixa ou acos-
tamento, é por estes locais que o ciclista deverá transitar. Em não os 
havendo ou estando eles impedidos de serem utilizados, deverão 
circular nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de cir-
culação regulamentado para a via.

Nesse sentido, além das regras acima referidas, seguem algumas 
dicas válidas para os ciclistas: 
a) redobre a atenção quando for atravessar uma rua ou rodovia.
b) Não ande sobre as calçadas. Este é um espaço exclusivo de 
pedestres.
c) instale em sua bicicleta os equipamentos de segurança 
obrigatórios: luzes refletivas, espelhos retrovisores e buzina.
d) use sempre o capacete.
e) Dê preferência por roupas claras e resistentes.
f) Quando possível, use roupas com faixas refletivas para ser melhor visto.
g) Verifique regularmente se os freios e pneus estão em dia, em bom 
estado de conservação.
h) respeite a sinalização de trânsito.
i) Nunca use fones de ouvidos ou se distraia para realizar sua 
pedalada.

Portanto, amigo leitor, siga as dicas apresentadas e lembre-se: 
pequenas práticas podem tornar o trânsito muito mais seguro.

Tenham todos uma boa semana!

inveStigaÇÃO Policiais estão em busca de pessoas que comercializam 
drogas também em Bom Jesus do Oeste

Com helicóptero, Polícia Civil de 
modelo apreende arma e drogas

A Polícia Civil, com apoio 
de policiais civis na Comarca 
de Pinhalzinho, da Divisão de 
Investigação Criminal (DIC-
Fron) e do Serviço Aeropoli-
cial de Chapecó, cumpriu, na 
manhã de ontem (25), quatro 
mandados de busca e apre-
ensão, visando à apreensão 
de drogas ilícitas em Modelo.

Três jovens, de 20, 26 e 
30 anos, estariam comercia-
lizando substâncias entorpe-
centes e estimulantes nas ci-

helicóptero do Saer auxiliou nas buscas em Modelo

Polícia Civil

dades de Modelo e de Bom 
Jesus do Oeste. As investiga-

ções iniciaram no início des-
te mês e resultaram na ope-

ração, quando foi apreendida 
uma arma de fogo, munição e 
um torrão de maconha. 

Durante o período que 
antecedeu as buscas, os po-
liciais civis angariaram ele-
mentos indiciários da prática 
do crime de tráfico de dro-
gas, realizando levantamen-
tos a campo e colhendo pro-
vas testemunhais. 

Outros detalhes não fo-
ram divulgados para não 
atrapalhar a investigação. 

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Polícia de Ma-
ravilha, atua na repressão da 
prática de crimes de esteliona-
to praticados no Extremo-O-
este. Segundo investigações, 
criminosos têm utilizado apa-
relhos telefônicos de dentro 
de unidades prisionais para 
ludibriar pessoas que anun-

ciavam produtos à venda em 
sites como OLX, Mercado Li-
vre, Facebook e Marketplace. 

Segundo a polícia, a víti-
ma anuncia um produto para 
venda em sites e em segui-
da recebe contato do estelio-
natário, através de mensagem, 
o qual demonstra interes-
se na aquisição do produto. 

De dentro do presídio, o 
criminoso realiza a negocia-
ção, através do aplicativo What-
sApp, e depois a vítima é in-
duzida a levar o produto até 
um integrante da quadri-
lha que não está preso. Os es-
telionatários falsificam com-
provantes de depósitos ou 
transferências, e as vítimas en-

tregam seus produtos para in-
tegrantes da quadrilha. 

Os setores de investigação 
de Maravilha e de São Miguel 
do Oeste identificaram os ra-
mais telefônicos que estão sen-
do utilizados de dentro do pre-
sídio, sendo que já está sendo 
realizada investigação para de-
sarticular o grupo criminoso.

Policiais rodoviários fe-
derais apreenderam na ma-
nhã de quinta-feira (23), 
na BR-163 em Guaracia-
ba, cerca de 200 mil maços 
de cigarros contrabande-

ados do Paraguai. Um ho-
mem foi preso. A merca-
doria foi localizada em um 
caminhão, placas de Mon-
te Santo-BA, escondida em 
meio a uma carga de cai-

xas de plástico para carre-
gar frutas e artigos diversos. 
O motorista disse que pe-
gou o veículo já pronto em 
Cascavel, no Paraná, e es-
tava sendo pago para le-

vá-lo até Porto Alegre-RS. 
Ele foi preso e con-

duzido à Polícia Fede-
ral de Dionísio Cerquei-
ra, onde vai responder pelo 
crime de contrabando. 

atenDimentO
Saer faz transferência de 
paciente de maravilha 

O helicóptero do Sara-Saer/Fron foi acionado pelo Samu para au-
xílio em dois atendimentos de emergência, nesta semana, de casos car-
diológicos que necessitavam de tratamento em unidade referenciada. 

A primeira ocorrência atendeu um paciente de 74 anos em São 
Miguel do Oeste. A segunda ocorrência atendeu uma senhora com 
80 anos, com infarto agudo do miocárdio, necessitando de cateteris-
mo. A mulher foi transferida do Hospital São José de Maravilha para o 
Hospital Regional São Paulo, em Xanxerê, para tratamento necessitan-
do atendimento urgente em unidade de referência em cardiologia.

trÂnSitO
motorista colide veículo 
em poste e foge

A proprietária de uma residência em Maravilha acionou a Polícia 
Militar na noite de terça-feira (22), por volta das 22h50, informando que 
um carro bateu no poste em frente à sua casa, causou danos e fugiu.

A PM foi até o local e constatou que havia marcas de co-
lisão no poste, além de vazamento de água no registro. A 
mulher contou aos policiais que estava dentro da residên-
cia, quando faltou luz e os vizinhos começaram a chamar. 
Ela ouviu o alerta e viu um veículo branco de quatro por-
tas saindo em alta velocidade. Ninguém foi localizado. 

eSteliOnatO

flagrante

Polícia Civil alerta sobre golpes em sites 
de compra e venda on-line

Prf apreende carga de cigarros 
contrabandeados do Paraguai
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SuCeSSO Equipe maravilhense competiu com 19 atletas, incluindo 
a escola especial Apae Marisol

município participa dos 15º 
Parajasc e conquista medalhas

A delegação do Para-
desporto de Maravilha con-
cluiu no último dia 18 a 
participação nos Parajasc, 
etapa estadual da maior 
competição paradesporti-
va do Estado de Santa Ca-
tarina, em Caçador. A de-
legação foi liderada pelo 
professor Douglas Lago e 
participou da competição 
com o apoio da prefeitu-
ra de Maravilha, por meio 
da Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer (SEJL) 
e Asespp Maravilha. Pais 
de atletas e os professores 
Dewison Furlanetto, Van-
derléia Carlotto, Cleci Val-
carenghi, Adriane Polazzo 
e Solange Felisiak acompa-
nharam a competição. 

A equipe maravilhense 
participou com 19 atletas, 
muitos oriundos da parce-
ria entre o munícipio e a es-
cola especial Apae Marisol. 
De acordo com Lago, esta 
foi a primeira experiência 

Luciane Werner foi ouro no 
lançamento de disco e arremesso 
de peso e prata no lançamento de 
club na categoria f32. Franciéli 
Abeck conquistou o ouro no 
lançamento de club e arremesso 
de peso na categoria f33

de muitos alunos do pro-
jeto do paradesporto. “Es-
tes alunos competiram na 
modalidade do atletismo 
e eram divididos nos seg-
mentos físico, intelectual, 
síndrome de Down e autis-
mo”, explica. 

A respeito da premia-
ção, o professor destacou que 
nos segmentos do intelectual 
Down e autismo os atletas ma-
ravilhenses não conquistaram 
medalhas, porém representa-
ram muito bem a Cidade das 
Crianças.

Já na categoria física os 
atletas conquistaram qua-
tro medalhas de ouro e 
uma de prata. Luciane Wer-
ner foi ouro no lançamen-
to de disco e arremesso de 
peso e prata no lançamen-
to de club na categoria f32 
para paralisados cerebrais. 
A atleta Franciéli Abeck 
conquistou o ouro no lan-
çamento de club e arremes-
so de peso na categoria f33 
para paralisados cerebrais.

Na avaliação de Lago, 
o evento proporcionou aos 

atletas uma nova experiên-
cia além das conquistas in-
dividuais de cada um pela 
participação ou premiação. 
“Foi uma competição para 
proporcionar para a maioria 
dos atletas a primeira opor-
tunidade de sair de suas ca-
sas e vivenciar algo total-
mente diferente para suas 
vidas. Muitos nunca haviam 
saído de Maravilha para 
competir”, comenta. 

Lago também destacou a 
força de vontade e a alegria 
que toda a delegação levou 
para o ambiente de compe-
tição e planeja que novos 
atletas passem a integrar a 
delegação. “Pretendemos no 
próximo ano aumentar nos-
so grupo e qualificá-lo para 
que possamos alcançar ob-
jetivos mais altos no quesito 
competição”, conta. Agora a 
equipe se prepara para par-
ticipar do festival de atletis-
mo, no dia 9 de novembro 
em Maravilha.

Divulgação

Gandulas receberam uma bola como reconhecimento pelo trabalho

maiS De 50
Jogando em casa, 
Cinquentões do Crm 
vencem pelo regional 

Jogando pela última rodada 
da fase de classificação do Cam-
peonato Regional dos Cinquen-
tões, os times do Clube Recrea-
tivo Maravilha (CRM) entraram 
em campo no sábado e ganha-
ram. Os jogos foram no Estádio 
Doutor José Leal Filho e o time 
B do CRM ganhou pelo placar 
de 2 x 1 da equipe de Palmitos; 
já o time A venceu Iraceminha 

pelo placar de 5 x 0. Na oportu-
nidade, os gandulas do jogo ga-
nharam uma bola cada um. 
Agora o campeonato entra na 
fase eliminatória e os confron-
tos pelo grupo A são Saudades 
x Caibi e Maravilha x Mondaí. 
Já pelo grupo B Maravilha x Pal-
mitos C e Cunha Porã x Sauda-
des. As datas, locais e horários 
ainda não foram comunicados.

Divulgação

No último fim de semana 
os maravilhenses Cleber Zanot-
to, Wando Bernardes e Simo-
ne Raber estivem em Chapecó 
para participar do 2º Desa-
fio das Montanhas. De acor-

do com os participantes, nes-
te ano o trajeto foi dividido em 
cinco percursos. No total, foram 
84 quilômetros percorridos de 
bicicleta. Pelo menos 130 atle-
tas participaram do desafio. 

aventura
maravilha é representada 
em desafio de ciclismo

Da Cidade das Crianças, três ciclistas participaram

Divulgação

A Comissão Municipal de Es-
portes (CME) de Cunha Porã está 
com inscrições abertas para a pri-
meira competição prevista para 
2020: o Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo. A exemplo dos 
anos anteriores, serão duas catego-
rias em disputa, veterano e princi-
pal, e para participar de qualquer 

uma delas o atleta deverá ser vo-
tante no município pelo menos 
até o dia do congresso técnico.

De acordo com o diretor de 
Esportes, Cássio Boehs, na ca-
tegoria principal poderão ser 
inscritos até quatro atletas não 
votantes no município. Já o pri-
meiro congresso técnico para 

definição de calendário e es-
clarecimento de dúvidas será 
no dia 2 de dezembro, às 19h, 
no Salão Nobre da prefeitura.

A retirada das fichas de ins-
crição já pode ser feita junto à 
Comissão Municipal de Espor-
tes, em anexo ao Ginásio Muni-
cipal, em horário comercial.

Cunha POrÃ
Cme abre inscrições para primeira 
competição de 2020
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 ONEIdE BEHLING

muniCPal

SuíÇO

BOCha

Definidos os melhores do vôlei misto flor-sertanense 

taça Posto Kakareko entra na fase eliminatória

maravilha representada em competição nacional 

No domingo (20), em 
Flor do Sertão, foram reali-
zadas as finais e a disputa 
de 3º lugar do 2º Campe-
onato Municipal de Vôlei 
de Quadra em equipe mis-
to. Na decisão de 3º e 4º 
lugar a equipe Tamo Junto 
fez 3 sets 1 nos Amigos do 
Vôlei, com parciais 25/23, 
25/20, 21/25 e 25/21.

Na decisão do títu-
lo em uma disputa mui-
to equilibrada, ponto a 

Campeonato teve participação de diversos atletas do município

Divulgação

ponto a equipe do Pos-
to B levou a melhor e ven-

ceu a equipe do Posto A 
pelo placar de 3 sets a 2, 

parciais de 25/23, 25/19, 
16/25, 22/25 e 15/12.

No sábado (19) foram rea-
lizadas em Maravilha as parti-
das de ida da segunda fase do 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol Suíço – Taça Posto Kaka-
reko, no Estádio Pena Bran-
ca. Autoelétrica Bordim 2 x 2 
Tigres do Barro Preto; Valter 
Autoelétrica 0 x 2 Transpor-
tes Foletto; Jardim do Lago 2 
x 3 Erva Daninha e Inova So-
luções 1 x 3 União Real FC.

Hoje (26) tem no Estádio 
Pena Branca, às 15h, mais qua-
tro partidas eliminatórias den-

tro da competição. Às 15h Au-
toescola Trevo x 4S, depois 
jogam Os Parentes x EC Ca-

narinho de Linha Primavera 
Alta, às 16h40 Laticínios Regi-
na x Automóveis Willinghoe-

fer/Lavacar e a última partida 
da tarde é entre Malwee/Stre-
ck Seguradora x Guaicurus.

“CinCO muitO”
A derrota expôs falhas terríveis do Grêmio nos gols so-

fridos. No primeiro ocorreu uma falha coletiva. Maicon re-

cebeu um passe enforcado, dava para corrigir, mas vaci-

lou. Erro de Michel, que não quis fazer a falta, Kannemann 

se atira afoitamente e o Paulo Victor errou feio, não toca a 

bola para escanteio.

SegunDO temPO 
O segundo gol Cortez estava na marcação do Gabigol 

e não acompanhou. Terceiro gol, não foi pênalti, zaguei-

ros não marcaram o Bruno Henrique que entrou sozinho, 

Geromel deu o carrinho. Mas não era lance para penalida-

de máxima. Não perdendo as contas, no quarto gol Gero-

mel falhou clamorosamente. Abaixou-se para o Pablo Marí 

cabecear. Finalmente, no quinto gol do Flamengo, Kanne-

mann fica parado enquanto o Rodrigo Caio entra no come-

ço da pequena área. Muitos erros para um jogo só.

JeSuS
Flamengo tem todos os méritos, joga mais futebol que 

o Grêmio. Essa é a real. A começar pelo técnico, Jorge Jesus 

provou que dá para jogar com os titulares, tanto no Bra-

sileirão, como na Libertadores. É besteira ficar poupan-

do esses boleiros. E o departamento médico merece elo-

gios. Olha o que o Flamengo fez. Até o Arrascaeta estava 

em campo e o Jean Pyerre não.

muDanÇaS 
O treinador Marquinhos Santos não tem culpa pelo 

atual momento da Chapecoense no Brasileirão. Culpá-lo 

mais fortemente seria injusto. Até porque os outros treina-

dores não deram jeito, não conseguiram tirar alguma coi-

sa desse elenco. Se o rebaixamento é uma realidade, fica 

difícil entender a opção por jogadores veteranos como: 

Elicarlos, Márcio Araújo, Amaral, Douglas... Sabemos que 

no ano que vem não estarão mais na Arena Condá. É hora 

para dar rodagem aos jovens que estão babando por uma 

oportunidade. É preciso mudar, valorizar estes talentos 

oriundos das categorias de base do clube e colocar o pro-

duto na vitrine.

nOvO téCniCO 
Um clube da grandeza do Internacional contratar um 

técnico “tampão” é um absurdo. Nada contra o Zé Ricardo. 

Mas porque então a comissão técnica permanente do clu-

be? Ricardo Colbachini se dizia pronto para ser efetivado, 

daria conta do recado até o fim de ano.

é hOJe 

Neste sábado, às 15h, no Estádio da Montanha em Ita-

piranga o Cometa terá um jogo histórico contra o Náutico 

de Florianópolis. Vale vaga para a final do Campeonato Es-

tadual de Amadores. Duas grandes equipes, espero assistir 

um jogo de elevado nível tático, técnico e principalmente 

com muita disciplina.

Na quinta-feira (24) a equipe de 
bocha da Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer de Maravilha embarcou no 
aeroporto de Chapecó sentido à cida-
de paulista de São Bernardo do Cam-
po, onde vai participar da Taça Bra-
sil de Bocha. A competição será neste 
fim de semana e o time de Maravilha 
é formado pelos atletas Ernani Rem-
pp, Elton Rempp, Valdir Stamm, Cláu-
dio Telles da Silva e Edemar Rempp. 

taça Brasil é realizada São 
Bernardo do Campo/SP 

Divulgação

futSal Primeiro jogo em Maravilha deu empate em um gol  

Cidade das Crianças decide vaga 
para final da taça D’lamb

A equipe de futsal catego-
ria adulta da Secretaria Mu-
nicipal de Esportes tem par-
tida decisiva na quarta-feira 
(30) pela semifinal da Taça 
D’Lamb. O duelo vai ser em 
São João do Oeste, às 20h45, 
contra a equipe da casa. 

No último dia 15, em Ma-
ravilha, na partida de ida, teve 
empate em um gol e agora a 
equipe que vencer passa para 
a final, outro empate a decisão 
da vaga vai para os pênaltis. 

Novo empate, a vaga será 
definida nos pênaltis

Arquivo/O Líder



,  MArAVilhA 26 DE outuBro DE 2019 31

ESPORTE

No sábado (19) a equi-
pe masculina da AMV/Se-
cretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer (SEJL) de 
Maravilha, comandada pelo 
técnico Thomas Zardo, par-
ticipou em Chapecó da fase 
final da Liga Oeste categoria 
infantil. “A Liga Oeste aconte-
ce em duas etapas classifica-
tórias, onde na classificação 
as quatro melhores equipes 
de todas as fases jogam a fi-
nal, e quem fica com a pri-
meira colocação nas fases 
classificatórias leva a fase fi-
nal”, destaca Zardo.

Os meninos de Maravi-
lha entraram em quadra no 
primeiro jogo e derrotaram 

inviCtOS Leonardo Vendrame foi eleito atacante destaque

voleibol maravilhense é campeão da fase 
final da liga Oeste

Fechamos o ano de competição 
nessa categoria campeão 
microrregional e regional dos Jesc, 
vice-campeão regional da Olesc, 
campeão da Liga Oeste e duas 
classificações para fase estadual”, 

thomas Zardo 

a equipe de Itá por 2 sets a 
0, em seguida jogaram com 
a equipe da casa, Chapecó, e 
venceram por 2 sets a 1, e o 
último jogo foi contra a equi-
pe de Xanxerê, e novamente 
triunfaram por 2 sets a 0. Com 
esses resultados, a equipe de 
Maravilha foi campeã invic-
ta da Liga Oeste 2019 catego-
ria infantil. “Também tivemos 

um destaque individual, nos-
so central Leonardo Vendra-
me foi eleito atacante desta-
que. A classificação final ficou 
com Xanxerê na quarta colo-
cação, em terceiro Chapecó, 
em segundo Itá e em primei-
ro lugar Maravilha”, conta o 
técnico.

Ele agradece a adminis-
tração municipal, em espe-

cial a SEJL e aos patrocina-
dores. “Por todos os gastos 
na competição, apoio e con-
fiança para que pudéssemos 
competir mais uma vez, e dei-
xar os parabéns a nossos me-
ninos, mais que merecida 
essa conquista. Há quatro 
anos formando cada um dos 
jogadores, todos os atletas 
de nosso município, com-
petindo contra equipes nes-
se nível, e apresentar o jogo 

como jogamos, foi fantásti-
co, obrigado a cada um por 
tanta dedicação e parceria”, 
ressalta.

Zardo faz um balanço 
das conquistas de 2019. “Fe-
chamos o ano de competição 
nessa categoria campeão mi-
crorregional e regional dos 
Jesc, vice-campeão regional 
da Olesc, Campeão da Liga 
Oeste e duas classificações 
para fase estadual”, finaliza.

Fotos: Divulgação

Meninos fizeram uma campanha exemplar na última fase da competição

Maravilha teve também jogador destaque durante as finais

futeBOl
nada definido nas semifinais de flor do Sertão

No domingo (20) fo-
ram realizadas as semifi-
nais de ida do 4º Campeo-
nato Municipal de Futebol 
de Flor do Sertão, catego-
ria livre masculino. No cam-
po do Cruzeiro, em Linha 
Cabeceira do Poço Rico, o 
time da casa empatou sem 
gols com a FACC e no cam-
po do Internacional em Li-
nha Fuzil houve outro em-
pate, neste caso de 1 x 1 
Sarandi/Penharol A.

Os jogos de volta das se-
mifinais ocorrem domin-
go (3), no campo do Es-
porte Clube Penharol, às 
8h, entre Sarandi/Penha-
rol A x Internacional, e às 

10h FACC x Cruzeiro/Ser-
tão Alimentos. Quem ven-

cer os confrontos passa para 
a final, se houver empate 

com qualquer placar a de-
cisão será nas penalidades.

Os jogos da 
volta ocorrem 
domingo (3) 
no campo do 
Esporte Clube 
Penharol

FACC decide em casa a vaga para a final

Cruzeiro/Sertão Alimentos vai ter que garantir a vitória fora de casa

Fotos: Divulgação São Miguel da Boa Vis-
ta, no sábado (19), por meio 
do Departamento Munici-
pal de Esportes, realizou as fi-
nais do Campeonato Municipal 
de Bocha 48. As partidas fo-
ram no Bar e Bolão do Glienke. 

Na decisão do terceiro lu-
gar, 12 de Outubro ganhou do 
Bar e Bolão do Glinke C pelo 
placar de 890 x 845 e na deci-

são do primeiro lugar Bar e Bo-
lão do Glinke A fez 1.100 con-
tra 1.045 do São Judas A. 

Na classificação final fi-
cou em 1º lugar Bar e Bo-
lão do Glinke A; 2º lugar São 
Judas A; 3º lugar Bar e Bo-
lão do Glienke C. Braço de 
ouro foi o atleta Dirceu da Sil-
va, da equipe Bar e Bolão do 
Glienke A, com 2.270 pontos.

COmPetiÇÃO 
Campeonato de Bocha 
48 define os melhores 

em CaSa
Crm joga em casa pelo 
regional federado

Amanhã (27), às 15h, o Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM) 
disputa a terceira rodada do 
Campeonato Regional Federa-
do da Liga Chapecoense de Fu-
tebol. Na competição o CRM 
tem uma vitória e um empate. O 

triunfo foi contra o Ginástica de 
Riqueza, na primeira rodada, e o 
empate foi contra o Miraguaí em 
Santa Terezinha do Progresso. 
Amanhã (27) o CRM joga con-
tra Palmitos/Internacional no 
Estádio Doutor José Leal Filho. 




