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REspOnsáVEl pElA cOnsEquênciA?

Assumir responsabilidade é nobre. E é uma forma de en-
contrar propósito. Responsabilidade por si próprio, pelos pró-
prios atos, antevendo, se possível, as consequências desses atos.

Ser responsável pelas consequências? Esse pode ser um 
problema: nem sempre controlamos as consequências dos nos-
sos atos. Só que o nobre que assume responsabilidades acaba 
criando o hábito de “culpar-se” pelos resultados. E na maioria 
das vezes esse resultado é aleatório: a venda, o placar, a nota, a 
maioria das medidas de sucesso que usamos não são reflexo di-
reto do esforço.

É preciso ser otimista em relação às causas de um resul-
tado ruim. E não deixar o resultado final ser a única forma de 
avaliar o processo que culminou nesse resultado.

*
As máquinas aprendem ao serem alimentadas com muitos 

dados. Quanto mais dados, mais reconhecimento de padrões. A 
mesma lógica funciona para as pessoas? Mais ou menos.

Em tese, quanto mais dados você tiver, mais conhecimento 
você acumula. E assim como a máquina, dependemos da quan-
tidade e da qualidade dos dados.

Mas tem algo que muda bastante: a forma de aprender. A 
máquina aprende com dados. A pessoa também – mas os gran-
des aprendizados vêm da reflexão.

Ou seja: para aprender, a máquina precisa só de respostas. A 
pessoa precisa também de perguntas. 

*
É mais confiável usar regras, fórmulas e algoritmos 

simples do que confiar na própria intuição. Mas não é o que 
acontece por aí.

O melhor exemplo: a suposta intuição do especialista. Na 
verdade, chamamos de intuição a forma que a memória traba-
lha: identificando padrões gravados ao longo do tempo. E isso é 
feito de forma automática, inconsciente, por mecanismos inde-
cifráveis da memória. E justamente por ser algo assim, milagrosa-
mente complexo, acreditamos numa origem mística da intuição.

Deve ser por isso que algumas estrelas acreditam que tem 
um feeling, um faro aguçado, um dom de decretar o que é bom 
e o que é ruim, o que vai dar certo e o que vai dar errado. O 
cliente dele também acredita nesse dom.

Um alerta: o reconhecimento de padrões é a habilida-
de básica da inteligência artificial. Havendo dados, a má-
quina vai aprender a comparar zilhões de padrões para ti-
rar conclusões.

De duas uma: ou a inteligência artificial começa a der-
rubar os especialistas intuitivos, ou começamos a acreditar 
que a IA também é algo místico.

águA Capacidade é de 100 mil litros e, associado ao que já tem, 
aumenta para quase 200 mil litros de reserva 

casan instala novo reservatório 
no bairro Kasper em maravilha 

Em março deste ano o 
presidente da Casan, Val-
ter Galina, confirmou que 
o Bairro Kasper, em Mara-
vilha, teria um reservatório 
de água de 100 mil litros. Na 
manhã de ontem (18) co-
meçou a instalação deste 
reservatório, que está sen-
do colocado junto a um que 
já existe no local. Com esse 
novo reservatório, a Casan 
aumenta para 175 mil litros 
a capacidade de reserva de 
água para aquela região do 

município. 
O investimento da Ca-

san na construção da base, 
compra do reservatório e na 
instalação é de aproxima-
damente R$ 150 mil. Para a 
prefeita, Rosimar Maldaner, 
a solução encontrada para o 
bairro vai melhorar o abas-
tecimento e tranquilizar a 
população. 

intenção é de tranquilizar a 
população da região
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LIÇÕES DE VIDA
Quanto mais inteligente é uma pessoa, 
menos sociável ela é... - leandro Karnal

 
.*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

OKTObERfEsT in mARAVilHA

Continua hoje (19), às 16h30, a grande Oktoberfest In Maravi-
lha, com carreata a partir do Parque de Exposições Carlos Alberto Be-
grow, com destino ao Espaço Criança Sorriso. No local haverá a san-
gria do primeiro barril de chope às 17h30. Às 21h30 serão realizadas 
apresentações de grupos de danças do município no Parque de Ex-
posições Carlos Alberto Begrow. Depois das 22h haverá show com a 
Banda Berlin e Cosmo Express, totalizando oito horas de música.

CONGRESSO INTERNACIONAL

Os cirurgiões-dentistas Paulo Alberto Frainer e Roberto Frai-
ner, de São Miguel do Oeste, participaram na última semana do 
12º Congresso Internacional da Associação Brasileira de Orto-
dontia. Trata-se de um dos maiores congressos mundiais cujo 
tema é a ortodontia. Houve 6 palestrantes internacionais e mais 
de 140 nacionais. Sem dúvida, ambos os participantes trouxeram 
o que há de mais moderno na especialidade da saúde bucal, e 
principalmente na área de ortodontia. Investir na profissão é me-
recedor de reconhecimento de toda comunidade regional, pois 
as inovações técnicas e modernas são aqui aplicadas. Parabéns!

Estado passa a emitir novo modelo 
de carteira de identidade

 
Quem procurar o Instituto Geral de Perícias (IGP) a partir desta semana já 

terá a carteira de identidade (RG) emitida em um novo modelo. Os parâmetros 
do documento atenderão a um decreto federal de 2018, que padroniza as novas 
cédulas de identidade. No novo RG será possível colocar documentos como Tí-
tulo de Eleitor, CNH, PIS/Pasep, CPF, Carteira de Reservista, Carteiras Funcio-
nais, Carteira de Trabalho e Previdência Social. Para isso, será necessário apre-
sentar documentos originais e oficiais com as informações. Outra novidade é a 
possibilidade de inclusão do tipo sanguíneo e fator RH, desde que seja apresen-
tado resultado de exame laboratorial ou documento oficial com essa informação.

Secom

IMPACIÊNCIA
algumas pessoas impacientes ou mal intencionadas estão criticando 
o presidente, Jair bolsonaro, pelo fato de ele não ter resolvido, em 
menos de um ano de governo, o que foi arruinado em mais de uma 
década pela corrupção e desgoverno dos presidentes e equipes 
anteriores. Que ninguém se iluda. o remédio para recuperar o nosso 
país será amargo e de efeito lento.

A Secretaria Municipal de Assistência Social de São Miguel do Oes-
te, em parceria com a Faculdade Senac, está com inscrições abertas para o 
curso de cuidador de idosos. Conforme a secretária, Marta Sotilli, o curso, 
que terá 160h, é gratuito, com oferecimento de 40 vagas nesta primeira tur-
ma, e aulas no período de 23 de outubro a 13 de dezembro. Os encontros 
devem acontecer três vezes na semana, nas quartas, quintas e sextas-fei-
ras, das 13h30 às 17h30, na Secretaria de Assistência Social, no prédio do 
Caic, com acompanhamento dos professores do curso Técnico de Enferma-
gem do Senac. Marta ressalta que o curso é aberto à comunidade, com prio-
ridade para o público inscrito no Cadastro Único. O diferencial deste curso 
é que além das aulas teóricas sobre o idoso, serão oferecidas aulas práti-
cas, visando aproximar o conteúdo com o cotidiano do cuidador de idoso.

OPORTUNIDADE

Na CCJ da Câmara, a deputada petista Maria do Rosário cha-
mou Sergio Moro de ladrão ao criticar a PEC que estabelece a prisão 
de condenados em segunda instância. “O que vossas excelências es-
tão tentando é fazer pura politicagem. […] Vossas excelências estão a 
serviço de um juiz ladrão, Sergio Moro. Eu estou repetindo aqui as pa-
lavras de Glauber, porque Glauber deu essa opinião. O que foi Ser-
gio Moro se não um juiz ladrão?”. Em julho o deputado do PSOL Glau-
ber Braga chamou Moro de ladrão durante audiência com o ministro 
da Justiça na Câmara. Essa deputada é descontrolada nos seus pro-
nunciamentos. Aí vem a proteção da imunidade parlamentar, que 
acoberta legisladores destemperados e mal intencionados. Deni-
grem pessoas honestas que ficam reféns desses maus elementos.

VERGONHA

AS PERDAS

Os brasileiros estão dedicando qua-
se quatro horas por dia para as redes so-
ciais. Isso significa 225 minutos diários 
praticamente perdidos. Depois se quei-
xam da falta de tempo para a realização 
de certas tarefas diárias, falta de tem-
po para estudo e falta de tempo para 
a realização de coisas úteis. Com esse 
tempo dedicado às redes sociais, em 
pouco tempo o sujeito aprenderia mui-
tos idiomas em poucas semanas, e se-
ria muito mais vantajoso para ele. Com 
o relógio e a verdade não se discute.

Quantos criminosos 
serão beneficiados

A assessoria de imprensa do STF 
tenta confortar os brasileiros argumen-
tando que o fim do encarceramento em 
segundo grau vai tirar da cadeia ape-
nas 85 mil criminosos, e não 169 mil. 
Esse número, porém, é um engodo mi-
serável. Ele só considera os criminosos 
que já estão presos, e não aqueles que, 
a partir de agora, poderão praticar seus 
crimes e continuar impunes, fora da ca-
deia – porque a lei não vale apenas para 
o passado, e sim para o futuro. O núme-
ro de criminosos a mais nas ruas, por-
tanto, é incalculável, pois ninguém sabe 
quanto tempo vai durar essa infâmia.

Divulgação
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

ATEnÇãO cOm O pAgAmEnTO dA 
fATuRA dE EnERgiA ElÉTRicA

Antes que gere maiores reclamações, é importante dizer que a 
Celesc passará a adotar o prazo definido pela Aneel quanto à religa-
ção de energia em locais onde tenha havido desligamento por falta 
de pagamento. E é exatamente isso que queremos que as pessoas 
entendam. O novo prazo se aplica às situações onde houve desliga-
mento por falta de pagamento. O prazo, que antes era de até quatro 
horas, passa a ser de vinte e quatro horas para a cidade e quarenta e 
oito horas para o interior. Ou seja, o serviço de Religação de Urgên-
cia deixa de existir, e a empresa passa a cumprir as novas regras da 
Aneel. Mas é bom que saibamos, caros leitores, que este prazo se 
aplica para os casos onde os consumidores tenham tido sua ener-
gia cortada em virtude de falta de pagamento. Nos casos de intem-
péries, acidentes, ou outros fatores que levem por consequência 
a queda, corte ou interrupções no sistema de energia, continuam 
os plantões onde, muitas vezes, o pessoal da rede física, como se 
diz, trabalhe sempre com afinco para reestabelecer o fornecimen-
to. Em resumo, o melhor mesmo é deixar a conta em dia e evitar 
o desligamento por falta de pagamento. Depois que houver o des-
ligamento, para religar a companhia terá o direito de levar vinte e 
quatro ou quarenta e oito horas para religar. Lógico que este pra-
zo pode ser feito em menor espaço, dependendo da disponibilida-
de da companhia. Mas essa demora não deve ser objeto de recla-
mação do usuário. A companhia age em conformidade com o que 
a Agência Nacional está determinando.

OuTRAs fORmAs dE pAgAR
Também há que se informar que a companhia oferta outras 

formas de pagar eventual fatura em atraso. Além do aviso que já 
vem na conta de luz do mês, informando que há alguma con-
ta em atraso (pendência), o consumidor pode ir à companhia, 
pode acessar o site, pode baixar a segunda via da fatura e efetuar 
pagamento, pode baixar aplicativo, pode ligar no 48196 e pode 
até mesmo solicitar ou receber por SMS. Depois que houver o 
atraso, e consequentemente, por atrasos mais longos o desli-
gamento, não adianta reclamar. A companhia não tem mais o 
compromisso de religar em até quatro horas, como fazia antes. 
O prazo esticou e a Celesc agirá em conformidade com a lei.

dEmAis TRAbAlHOs sEguEm nORmAis
Como escrevi antes, os demais serviços de religação, 

como aqueles causados por tempestades, acidentes, rupturas 
de cabos, etc., seguem normais. O que fica com prazo mais 
estendido para execução do serviço diz respeito exatamen-
te aos casos de desligamento por atraso. Os plantões, para 
os outros casos de urgência, fortuitos ou por força maior, se-
guem normais. Reforço exatamente para evitar confusões na 
interpretação dos usuários. 

ViAgEm
campanha de prêmios da cdl e Associação 
Empresarial tem primeiro ganhador

A CDL e Associação Em-
presarial realizam o primei-
ro sorteio da campanha “Ma-
ravilha é estar de carro novo” 
na tarde de sábado (12), du-
rante o evento Criança, a Fes-
ta é Sua, em Maravilha. 

O sorteio foi de uma viagem 
com acompanhante para o Natal 
Luz, em Gramado. Com a par-
ticipação da prefeita-mirim de 
Maravilha, Marina Koch Doerz-
bacher, que retirou o ganhador, 
o cupom sorteado foi de Rafa-
el Hermes, morador de Maravi-
lha e que comprou no Amauri 
Supermercados. No local tam-
bém foram sorteadas empresas 
que ganharam blocos adicionais 
para seus clientes. Participava 

Com presença da diretoria da CDl, cupom foi validado na primeira retirada

Ederson Abi /O Líder

deste sorteio a empresa que di-
vulgasse a campanha em suas 
redes sociais, marcando as pági-
nas da Associação Empresarial. 

Agora, para os próximos 
sorteios, todos os cupons vol-
tam para a urna. O segundo sor-
teio será em dezembro, de uma 

viagem para Maceió com acom-
panhante, e o terceiro em fe-
vereiro, quando será sortea-
do um carro zero quilômetro. 

culTuRA Para Waldemar Menchik Júnior, tradicionalista foi um 
expoente da poesia sulista e contribuiu muito para a região 

Escritor gaúcho visita maravilha em 
busca de detalhes sobre Juca Ruivo
EDERSON ABI

O escritor, poeta, patrono 
da Feira do Livro de Santo Ânge-
lo e defensor público, Waldemar 
Menchik Júnior, visitou o muni-
cípio de Maravilha em busca de 
informações sobre José Leal Fi-
lho, o Juca Ruivo, figura impor-
tante na história do município e 
da região. O escritor esteve no es-
túdio da Rádio Líder, no sábado 
(12), acompanhado do amigo So-
lon Bittencourt Depaoli, juiz de 
direito da Comarca de Maravilha.

De acordo com Waldemar 
Menchik, o objetivo na cidade 
de Maravilha foi se reunir com 
algumas lideranças tradiciona-
listas em busca de informações 
da produção feita por Juca Rui-

vo. Um bate-papo e almoço com 
o escritor foi organizado no CTG 
Juca Ruivo, que possui histórias 
vivas do tradicionalista tão im-
portante para o município de 
Maravilha. Não foi a primeira vez 

que o escritor esteve na cidade e 
elogiou o crescimento do muni-
cípio. “Me sinto extremamente 
bem tratado e em casa”, afirmou. 

Ele buscou informações so-
bre a obra de Juca Ruivo. “Juca 

Ruivo, para nós, sulistas, é um 
dos expoentes da poesia gaúcha. 
Deixou fincado aqui nessa ter-
ra coisas maravilhosas que, tam-
bém, pertencem ao Rio Grande 
do Sul”, explicou. Para o escritor, 
“temos que beber na fonte dos 
bons para escrever algo melhor 
do que a gente já escreveu”.  

O escritor ainda é autor da 
obra “Das frestas das labaredas”, 
lançado em 2016, e de outros tex-
tos, reunidos em coletâneas. To-
mou posse como integrante da 
Academia Santo-Angelense de 
Letras (Asle). O defensor público 
também é associado da Estância 
da Poesia Crioula desde 2017, foi 
premiado no Concurso de Poe-
sias Nativistas Inéditas no Rodeio 
Internacional de Vacaria.

Waldemar menchik Júnior esteve no Grupo Wh Comunicações, acompanhado do 
amigo Solon bittencourt Depaoli, juiz de direito da Comarca de maravilha

Ederson Abi /O Líder
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Marcelo Camargo/Agência Brasil

HOJE É diA d dE VAcinAÇãO 
A campanha de vacinação contra o sarampo, organizada pelo Mi-

nistério da Saúde, começou no dia 7 de outubro e segue até o dia 25. 
Hoje (19) será realizado o dia D de Vacinação em todo o país e em 
Maravilha o atendimento será na Sala de Vacinação, no Bairro Flo-
resta, das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia. Conforme a responsá-
vel pela sala de vacinas, Solange Hofstatter, o foco são crianças meno-
res de cinco anos e jovens adultos entre 20 e 29 anos que não tenham 
sido imunizados. “É importante que quem vier vacinar traga a car-
teira de vacina, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e a identi-
dade, ou em caso das crianças a Certidão de Nascimento”, explica.

Carine Arenhardt/O Líder

Oportunidades para os jovens

Crescer, construir uma carreira e assumir com-
promissos. A vida adulta começa cedo, e para quem 
ainda é muito jovem, fazer escolhas é um proces-
so difícil. Ingressar no mercado de trabalho en-
tão é um dos maiores desafios. Pensando em au-
xiliar jovens de Maravilha, com idade entre 14 e 19 
anos, o município, em parceria com o Senai, ofere-
ce uma oficina de assistente administrativo. São 51 
alunos atendidos e as aulas começaram nesta se-
mana. O principal objetivo é facilitar a entrada des-
ses jovens no mercado de trabalho. Os seleciona-
dos para participar são de famílias já atendidas 
por programas da secretaria de Assistência Social. 
Uma ótima ideia! Boa sorte e sucesso a estes jo-
vens, e tantos outros que lutam pelo seu futuro. 

Foto/vídeo: Ricardo Jomertz

As águas do Rio Iracema ficaram brancas e poluídas, cau-
sando a morte de peixes nesta semana em Maravilha. Ainda não 
se sabe o material que causou a poluição e quem cometeu o cri-
me ambiental. Apesar de a Polícia Militar Ambiental verificar a si-
tuação in loco, não foi possível identificar os autores. Lamentá-
vel uma poluição dessa natureza ainda acontecer nos dias atuais, 
principalmente numa cidade pequena como Maravilha. Refle-
xo de pessoas que não pensam no próximo. É como diz o dita-
do: “cada um com seus problemas”. Só que não é bem assim. So-
lucionar um problema particular, mas que afeta o universal, 
não dá para virar as costas e fingir que nada aconteceu. Para fi-
nalizar, uma cidade limpa e boa de viver é feita por pessoas.

pOluiÇãO

Caos nas rodovias 
Nesta semana levamos até o nosso leitor um caderno especial so-

bre as rodovias da região. O que dá pra se observar, sem exceção, é o to-
tal descontentamento dos usuários, abandono e descaso com a região 
Oeste. Foram entrevistadas pessoas que transitam aqui e longe das nos-
sas SCs e BRs e elas são unanimes em dizer que as rodovias são calamito-
sas, cheias de defeitos, no Oeste de Santa Catarina, principalmente de Cha-
pecó até a divisa com a Argentina. E mais uma vez sobrou para os políticos, 
que foram acusados de não representar o Oeste como a região merece. 

Marcos Lewe/WH Comunicações

limite de ruído?

Nesta semana a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei 
que proíbe a utilização de fogos de artifício com ruído no Rio Gran-
de do Sul. Uma emenda alterou o projeto inicial e determinou, a fim 
de punição, que o artefato não ultrapasse o nível máximo de cem de-
cibéis. Mesmo com a mudança, é uma medida importante e irá evitar 
diversos transtornos, além de atender a um pedido de defensores de 
animais, familiares de autistas, entre outros. A alegria do momento não 
deve ser medida pela quantidade de barulho, pelo contrário! A verda-
deira beleza da passagem de ano é estar ao lado de quem amamos.

Divulgação
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Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

quEm AmA nãO Vê dEfEiTOs; 
cOnTEmplA A nATuREZA diVinA 
quE EXisTE pOR TRás dElEs

Amar não consiste em ver os defei-
tos de uma pessoa e tentar corrigi-los, nem 
em tocar-lhe as feridas doloridas. Amar 
consiste em envolver ternamente as feri-
das dessa pessoa, contemplar com carinho 
a Imagem Verdadeira perfeita que exis-
te por trás dos defeitos aparentes, e, afir-
mando o seu aspecto verdadeiro, mentali-
zar para que se desenvolva cada vez mais.

diVERsãO Com extensa programação, atividades começaram durante 
a manhã e fecharam com muitas brincadeiras no Dia das Crianças

criança, a festa é sua reúne centenas 
de pessoas no Espaço criança sorriso
EDERSON ABI

O evento Criança, a Festa é 
sua foi sucesso na tarde de sába-
do (12) em Maravilha. O Dia das 
Crianças teve intensa programa-
ção, tanto para adultos, como 
para as crianças, que se diverti-
ram ao longo do dia no Espaço 
Criança Sorriso. 

O evento começou com o 10º 
Passeio Ciclístico pela manhã, com 
a presença de pais e familiares. A 
largada foi na área coberta, passan-
do pelas principais avenidas da ci-
dade. Também teve sorteio para os 
inscritos. O passeio foi organizado 
pelo grupo Elas de Bike.

O Núcleo de Jovens Empre-
endedores realizou várias brin-
cadeiras com distribuição de 
brinquedos e fichas de sorve-
te para os ganhadores. Entre as 
atividades, batata-quente, dan-
ça das cadeiras e chute no bam-
bolê. As ações foram organizadas 
com o apoio do LEO Clube, que 
promoveu oficina com boliche 
reciclável, confecção de pulsei-
ras com material reciclável, além 
de outras atividades recreativas.

Foi um sucesso! E 
não seria diferente 

dos outros 14 anos que 
antecederam. a JCi mais uma 
vez se sente honrada por ter a 
oportunidade de proporcionar 
às crianças maravilhenses 
um dia tão especial. Gratidão 
à sociedade que sempre 
nos apoia e certamente 
continuará apoiando. Difícil 
explicar em palavras tamanho 
sentimento por fazer parte 
desse lindo evento”.

marcelo buratto, da JCi

muiTO sORVETE
O Festival do Sorvete, da JCI, 

chegou na 15ª edição com extre-
mo sucesso. Com filas, as crian-
ças promoveram a maior festa 
em busca do tradicional sorvete. 
Além disso, um painel foi confec-

cionado para lembrar a edição 
de 2019 do festival, que teve a 
participação de centenas de 
pessoas. 

Fazendo parte das várias 
atrações, os brinquedões inflá-
veis reuniram grande número 

de participantes, que se reve-
zaram durante a tarde toda de sá-
bado. Outras atrações de suces-
so foram a tirolesa do Corpo de 
Bombeiros, a pintura facial, além 
das empresas que promoveram o 
sorteio de presentes no local. 

Público lotou o Espaço Criança Sorriso durante a tarde de sábado, quando foram realizadas várias brincadeiras 

Com filas, JCi distribuiu sorvete durante a tarde toda e fez a alegria de todos

uma das brincadeiras foi o jogo da velha no bambolê, que exigiu agilidade da criançada

Fotos: Ederson Abi /O Líder

incApAZEs dE diZER nãO, cREscEm filHOs 
ViOlEnTOs E/Ou dOEnTEs

Crianças e adolescentes que respondem aos adultos, zombam 
professores ou fazem bullying: me parece um fenômeno crescente e 
um grave sinal de má-educação. 

Vamos começar esclarecendo um ponto: a culpa não é da escola. 
Lá se amplifica o que vem aceito nas paredes de casa. A escola perten-
ce à instrução. A educação é coisa de casa.

A violência é primariamente um epifenômeno e uma consequên-
cia da incapacidade dos pais de impor o respeito das regras e/ou do 
imediatismo de agradar os filhos. Abominável, de um ponto de vis-
ta educativo, é o paradigma “meu filho quer/meu filho não quer”. Os 
pais que seguem esse princípio irão criar monstros, egoístas, doentes, 
ansiosos, narcisos e/ou incapazes. 

A violência verbal e física que já se consta desde cedo nos nossos 
filhos, sejam meninos que meninas, é consequência de falhas educa-
tivas dos pais: pior é quando os pais, iludindo-se assim de ser fortes 
ou firmes, falam ou mostram armas em casa como símbolo de ordem, 
disciplina ou força. 

Mas como chegamos nesse ponto?
Primariamente temos que admitir que o estilo de gestão domés-

tica das famílias mudou. 
Os pais são sempre mais ausentes. Deixando pra lá as situações 

de degrado social onde os pais não assumem, as mulheres são escra-
vizadas e as condições socioeconômicas  são de abandono, aumen-
tam sempre mais núcleos domésticos onde os dois pais trabalham, 
ficando o dia fora de casa e delegando a educação para tatas, babás 
ou avós. 

A psicologia não segue as regras dos sofismas. Apesar de que 
muitos vão defender essas condições simplesmente porque as estão 
vivendo, isto vai ter consequências em termos de desenvolvimento 
dos filhos; e em particular consequências negativas e prejudiciais so-
bre educação, comportamentos e saúde. 

O brasileiro costuma reclamar de tudo, mas não muda nada. Fico 
sempre basito diante as contínuas mentiras que vêm contadas e vi-
vidas apesar das evidências. A “corrupção dos outros”, por exemplo, 
também começa lá onde a pessoa não é honesta consigo mesma. 

Quero dizer, o Brasil é o país que consome mais antidepressivos 
e ansiolíticos no mundo; generalizando, a maioria dos homens é pés-
simo marido, são homens egoístas, pais frios, infantes carentes e mi-
mados, garanhões e sem empatia. Muitas mulheres são ligeiras, vul-
gares, interesseiras, passivas, submetidas e vaidosas. Todos incapazes 
de respeitar os direitos e as propriedades dos outros. Bom, esses adul-
tos, antes eram crianças. Criadas pelos pais. 

Mas nunca ouvi ninguém questionar-se a respeito de como está 
educando os filhos. São todos perfeitos na maneira de educar no maior 
amor do mundo os seus próprios filhos. 

A verdade é que os pais, por sua vez, são aqueles filhos assim cria-
dos, numa espiral de erros e falhas educativas que continua perpetran-
do-se e danificando sempre mais o futuro e a educação. 

Vou aqui usar uma metáfora que uso frequentemente com aque-
les pais que, inteligentemente, buscam o psicólogo para ter as melhores 
orientações quando se dão conta que as coisas não andam certo e não 
sabem o que fazer. Ao final, como sempre digo, ser pais é primariamen-
te um trabalho. Precisa aprender e mais se aprende, melhor se cumpre. 

A metáfora é a seguinte: o filho é como água de um rio. Os pais são 
as margens do rio: se estas estiverem sólidas, a água flui e vai onde tem 
que ir. Se não são sólidas, o rio transborda e faz danos. Bom, os filhos de 
hoje transbordam sempre mais e encontram sempre menos barragens. 

A culpa de tudo isso? O sentimento de culpa dos pais. 
Todo o prejuízo educativo e existencial vem do sentimento de 

culpa com o que as mulheres já nascem por simplesmente ser mulhe-
res e os homens adquirem quando começam a sair do berço simbóli-
co da mãe (se saem) e encontram os primeiros sentimentos e incapa-
cidade. Pelos pais são deuses e para o mundo são ninguém. Demais 
por uma psique mimada, protegida, agradada e mandona em sua 
própria casa. 

O que é prioritário para salvar o futuro é simples e evidente: os 
pais têm que ir ao psicólogo e trabalhar/curar e libertar-se do seu pró-
prio sentimento de culpa. Sem fazer isso, o futuro não rola e estagnará 
na cegueira química do remédio. 
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LUIZ CARLOS
PRATES

11ª EdiÇãO

Oktoberfest in maravilha continua hoje 
DIANA HEINz 

Ontem (18) o Centro 
Cultural 25 de Julho deu 
início, com jantar típico, 
à 11ª edição da Oktober-
fest in Maravilha. Confor-
me o presidente da ins-
tituição, Mario Fülber, o 
evento começou a progra-
mação que continua hoje 
(19), às 16h30, com carre-
ata a partir do Parque de 
Exposições Carlos Alberto 
Begrow, com destino ao Es-
paço Criança Sorriso. No lo-
cal haverá a sangria do pri-
meiro barril de chope às 
17h30. Às 21h30 serão re-
alizadas apresentações de 
grupos de danças do muni-
cípio no Parque de Exposi-
ções Carlos Alberto Begrow. 
Depois das 22h haverá 
show com a Banda Berlin e 

Cosmo Express, totalizan-
do oito horas de música. 

O copo de 400 ml será 
comercializado por R$ 8 
e o ingresso na entrada 

da festa R$ 30. “Lembran-
do que menores de 18 anos 
não poderão consumir be-
bidas no evento e os me-
nores de 16 anos só pode-

rão entrar acompanhados 
por responsáveis com do-
cumentação oficial e Ter-
mo de Compromisso au-
tenticado”, explica Fülber. 

Soberanas da 11ª edição da oktoberfest in maravilha

Divulgação/Foto Zanotto

pOlíTicA Além dos vereadores, a prefeita-mirim, Marina Koch Doerzbacher, 
e o vice-prefeito-mirim, Pedro Lucas Mattia, participaram da Mesa Diretora

Vereadores aprovaram vários projetos 
durante a segunda sessão do mês
ClEItON FERRASSO

A Câmara de Vereado-
res de Maravilha promoveu a 
segunda sessão ordinária do 
mês de outubro na segunda-
feira (14). Além dos vereado-
res, a prefeita-mirim, Marina 
Koch Doerzbacher, e o vice
-prefeito-mirim, Pedro Lucas 
Mattia, participaram da Mesa 
Diretora. Durante a noite, fo-
ram aprovados vários proje-
tos, matérias e indicações. 

Em 2º turno, dois proje-
tos foram aprovados. O pro-
jeto de lei nº 33/19 autoriza 

a abertura de crédito adicio-
nal suplementar de R$ 41 mil 
para a Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer. O projeto 
de lei nº 34/19 altera disposi-
tivo da lei nº 4.115/19 – para 
prorrogar o prazo de validade 
do teste seletivo.

Em primeiro turno, três 
projetos foram aprovados. O 
projeto de lei nº 29/19 auto-
riza a abertura de crédito adi-
cional especial na ordem de 
R$ 100 mil para a Secretaria 
de Indústria, Comércio e Tu-
rismo. O projeto havia recebi-
do parecer contrário do rela-

tor e de mais um membro da 
Comissão de Finanças. Con-
tudo, o parecer foi derruba-
do pela maioria dos vereado-
res. Dessa forma, o projeto foi 
aprovado.

O projeto de lei nº 37/19 
altera dispositivos da lei mu-
nicipal nº 4.028/2017 – Có-
digo Tributário. Esse projeto 
prevê a redução de impostos 
para empresas com serviços 
técnicos em edificações, ele-
trônica, eletrotécnica, me-
cânica, telecomunicações 
e congêneres. O texto pre-
vê uma redução de 4 para 2% 

de impostos sobre essa ativi-
dade.

Outro documento apro-
vado é a mensagem substitu-
tiva ao projeto de lei comple-
mentar nº 12/19, que altera a 
lei complementar nº 91/2016, 
que dispõe sobre normas re-
lativas à utilização do bem
-estar público do município 
- Código de Posturas do Mu-
nicípio.

Durante a noite também 
foram aprovadas oito indica-
ções, três pautas em votação 
única e nove matérias deram 
entrada na Casa. 

Prefeita-mirim e vice participaram da mesa Diretora

Cleiton Ferrasso/O Líder

pEsOs dA VidA
Antes de entrar no assunto, vou contar uma pequena his-

tória, claro que você a conhece, mas sabes como é, pode haver 
quem não a conheça. Historinha inocente, dessas que podem 
ser contadas por qualquer noviça não rebelde...

A historinha fala de dois irmãos que saíram para passear 
por uma floresta, longe de casa. Saíram, andaram, andaram 
e lá pelas tantas o mais velho caiu e feriu uma perna, não po-
dia mais andar. O irmão mais novo, bem mais frágil, não titu-
beou, levantou o irmão sobre os ombros e o levou para casa. 
Quando os irmãos chegaram em casa, um assombro na famí-
lia: como é que o irmão mais jovem e frágil conseguiu trazer 
sobre os ombros o irmão mais velho? Uma distância enorme. 
Perguntaram ao menino, - Como é que conseguiste trazer o 
teu irmão tão pesado? O irmão mais jovem e frágil simples-
mente respondeu: - Meu irmão não pesa...! Sutil e lindo.

Essa historinha vale para tudo na vida, para o trabalho, 
especialmente. Quando você tem um propósito profissional, 
um propósito de carreira, de amor, vocação, o que for, quan-
do você tem uma ardência no peito por algum sonho, nada 
lhe vai pesar ao longo do caminho. As vivências desagradá-
veis, as dificuldades que se confundem com dor, nada lhe vai 
desanimar, pelo contrário, lhe vai fazer feliz. Por quê? Por-
que você terá sempre os olhos lá para adiante, para o seu so-
nho, seu propósito. – Não, não ache brega ou autoajuda açu-
carada o que estou dizendo, é a mais pura verdade. Por outro 
lado, quando você não tem um propósito na vida nada de 
bom que lhe possa surgir será visto ou gozado como um pra-
zer. Será apenas um momento, faltará o tempero do esfregar 
as mãos e sentir que está chegando a hora... A hora da rea-
lização nunca chega, mas devemos correr atrás dela como o 
burrinho corre atrás da cenoura pendurada diante do seu fo-
cinho. Sem a “cenoura” do sonho nossa vida é uma peregri-
nação sem fé, inútil. 

Quando temos um foco, um “destino” de vocação ou car-
reira, um propósito, o que é bom fica muito melhor, não se 
vê a dificuldade... E quem é que nos abre as portas do para-
íso ou do inferno? Bolas, nós mesmos. Ninguém mais. E aí, 
qual é o teu propósito? 

discussÕEs
Produtores e críticos são muito criativos. Os produtores 

sempre disseram que ovo, carne vermelha e outros produtos da 
mesa são ótimos para a saúde. Os críticos sempre disseram que 
não. O tempo passa e o que era “proibido” ou desaconselhado 
fica liberado, tudo por força do dinheiro. Raramente da ciên-
cia. Agora uns trôpegos vêm dizer que vinho é bom para a me-
mória. – Ah, não mexam comigo. Já explico, no outro espaço...

mEmÓRiA
Há quem diga e bata na mesa que nenhuma gota de álcool 

faz bem a saúde. Nenhuma. Agora, depois de centenárias dis-
cussões, o vinho volta às telas. Vinicultores e “cientistas con-
vidados” estão outra vez dizendo das virtudes do vinho. Ga-
rantem que o vinho faz bem à memória. Só o que faz bem à 
memória são os exercícios continuados, as leituras e, sobretu-
do, a vontade. Fora disso, nadinha! Nada faz a memória fun-
cionar senão sua “nutrição” diária e a vontade da pessoa.

fAlTA diZER 
Catarinenses de muitos e muitos municípios beben-

do água contaminada por agrotóxicos de todo tipo. Muitos 
desses venenos, aqui legalmente usados, são proibidos na 
União Europeia. Será que os irmãos do Velho Mundo são de-
savisados ou nós é que somos estúpidos e covardes para não 
reagir a quem de direito?
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ElEiÇÕEs 2020 Presidente vai permanecer no comando da sigla e 
confirma nome de Sandro Donati como principal nome para ano que vem

mdb realiza convenção municipal para 
escolha da nova diretoria-executiva
ERDERSON ABI

O MDB realizou na noi-
te de sexta-feira (18) a con-
venção municipal para a esco-
lha da nova diretoria-executiva 
em Maravilha. O encontro das 
lideranças e filiados foi na 
Câmara de Vereadores. Com 
as definições, o grupo se pre-
para para a eleição munici-
pal, quando serão escolhi-
dos vereadores, prefeito e 
vice-prefeito. 

De acordo com o presi-
dente da sigla no municí-
pio, Jonas Dall’Agnol, apenas 
uma chapa foi apresentada e 
será de consenso. Dall’Agnol 
encabeça a chapa e vai per-
manecer na presidência por 
mais dois anos, e terá como 
vice-presidente o vereador 
licenciado e atual diretor de 
articulação política do go-

verno, Eder Moraes. 

dAll’AgnOl fORA 
dA ElEiÇãO?

Com a permanência na pre-
sidência e na articulação do plei-
to em 2020, o ex-secretário de 
saúde de Maravilha pode sair de 
cena como pré-candidato pelo 
MDB. Foi o que disse Dall’Agnol 
em entrevista à Rádio Líder nes-

ta semana. “Talvez sim. A gente 
vem para uma função de mobili-
zação do partido. Jonas fica mais 
focado e numa função estratégica 
de organizar e conversar com de-
mais partidos. Acredito que é por 
aí o caminho”, afirma. 

sAndRO dOnATi É O 
nOmE pARA 2020

Sobre as eleições no próximo 

ano, Dall’Agnol afirma que o par-
tido está forte e conversando com 
outras siglas. Ele afirma que, na-
turalmente, o atual vice-prefeito, 
Sandro Donati, é o pré-candida-
to que vai encabeçar uma chapa 
para concorrer a prefeito. O presi-
dente vê o nome de Donati como 
o mais preparado para seguir 
executando o plano de governo 
do MDB na prefeitura. 

antes da convenção, partido realizou encontro para debate e filiações, como do prefeito de São miguel da boa vista, vilmar Schmaedecke

Divulgação

Visando a importância em 
discutir sobre a saúde do ho-
mem e da mulher, o Lions Clu-
be e a Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Cunha Porã, 
com apoio do Sicoob Credial, re-
alizaram na quarta-feira (16) 
uma palestra-show motiva-
cional, ministrada pelo pales-
trante e cantor Beto Grasel. 

Intitulada “Da minha saúde, 
cuidamos nós”, a palestra abor-
dou assuntos indispensáveis e 
de grande relevância para ho-
mens e mulheres. Daniel Son-
da, presidente do Lions Clube 
Cunha Porã, agradece o apoio. 
“A realização do evento só foi 

possível com o apoio do Sicoob 
Credial, que sempre nos esten-
de a mão e também se preo-
cupa com a saúde e bem-estar 
dos seus associados”, conclui.

Para o presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, esta é 
uma importante ação que vem 
ao encontro dos princípios da co-
operativa. “Entendemos a serie-
dade em repassar esse assunto 
para a comunidade e valoriza-
mos estas iniciativas, sempre ca-
minhando ao lado de entidades 
como estas que buscam ações de 
solidariedade, voluntariado e co-
operação em diversos trabalhos 
realizados no município”, finaliza.

Evento contou com a presença do presidente do Sicoob, hermes barbieri

cunHA pORã
sicoob apoia ações 
voltadas ao Outubro 
Rosa e novembro Azul

Divulgação
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“todos os seus sonhos podem 
se tornar realidade se você tem 
coragem para persegui-los”

Walt Disney
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Brasil fecha mais empresas do que 
abre pelo 4º ano seguido

Pelo quarto ano consecutivo, o Brasil registrou em 2017 mais fechamento 
do que abertura de empresas, segundo levantamento o Demografia das Empre-
sas e Estatísticas de Empreendedorismo, divulgado pelo IBGE (Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística). Em quatro anos, o Brasil perdeu 316.680 empresas. 
A movimentação das empresas de menor porte foi predominante em 2017, tan-
to em relação às entradas, quanto em relação às saídas. Se-
gundo o estudo, 73,9% das companhias que entraram 
no mercado não tinham empregados, mas apenas só-
cios e proprietários, e 23,9% possuíam de um a nove 
funcionários. As maiores perdas em valores absolu-
tos foram nas seções comércio; reparação de veícu-
los automotores e motocicletas (1.570) e construção 
(1.030). Construção (-35,5%) e Educação (-31,4%) 
destacaram-se em termos relativos. Informação e 
comunicação apresentou a menor redução (-4,5%).

Vinho de altitude de SC é eleito Melhor Rosé do país  

O VF Rosé, vinho elaborado pela vinícola Villa Francioni, de 
São Joaquim, conquistou o prêmio de Melhor Rosé do país do Guia 
Adega Vinhos do Brasil 2019/2020, a mais importante publicação 
de vinhos do Brasil. A revelação e entrega do prêmio ocorreu nesta 
semana, na Provino – Feira Profissional de Vinhos e destilados, no 
Transamérica Expo-Center, em São Paulo. O vinho vem ganhan-
do projeção por suas características e qualidade, além da projeção 
ocasionada pela diva Madonna, que provou e gostou do VF Rosé.

Brasil abre 157 mil vagas com carteira 
assinada em setembro

O Brasil contratou mais do que demitiu profissionais com carteira assinada 
pelo sexto mês seguido em setembro. Os dados, divulgados na quinta-feira (17) 
pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) apontam para a 
abertura de 157.213 vagas formais ao longo do mês passado. O resultado, fruto de 
1.341.716 admissões e 1.184.503 desligamentos, é o melhor para meses de setem-
bro desde 2013, quando foram criadas 211.068 vagas formais no território nacional. 
Em setembro de 2018, foram criados 137.336 postos de trabalho formais no país.

Divulgação

Santa Catarina tem 
a melhor distribuição 
de renda do país

A pesquisa Pnad Contínua 
– Rendimentos de todas as fon-
tes 2018, divulgada na quarta-
feira (16) pelo IBGE, em diver-
sos dados mostrou que Santa 
Catarina tem a mais equili-
brada distribuição de renda 
do Brasil, apesar de conter os 
mesmos problemas de con-
centração registrados nas últi-
mas décadas no país. A média 
do Estado ficou em R$ 2.328 
por mês no ano passado, com 
retração de -0,9% frente a 2017, 
quando somou R$ 2.363. San-
ta Catarina teve a sexta maior 
renda do Brasil em 2018. A mé-
dia nacional ficou em R$ 2.166.

FMI vê alívio em tensões 
EUA-China e pede 
reformas no sistema 
comercial global

O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) afirmou 
na quinta-feira ver sinais 
de desaceleração das ten-
sões comerciais entre os Es-
tados Unidos e a China, o 
que pode reduzir os danos 
já causados à economia glo-
bal pela troca de tarifas en-
tre os dois países. A direto-
ra-gerente do FMI, Kristalina 
Georgieva, disse que ficou 
animada com as notícias 
de um acordo comercial fe-
chado por Washington e Pe-
quim na semana passada, 
mas pediu que as duas maio-
res economias do mundo 
trabalhem em prol de uma 
“paz comercial” duradoura.

PROPOStA PARA GERAÇÃO SOLAR PODE ELEvAR 
tEMPO PARA RECUPERAR INvEStIMENtO

Uma nova regra proposta pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 
para remunerar sistemas de geração instalados por consumidores, como placas so-
lares em telhados e terrenos isolados, poderá ampliar em até 50% o tempo neces-
sário para recuperação dos investimentos nas aplicações. O regulador defende que 
a medida, que foi colocada em consulta pública, é necessária para evitar que sub-
sídios atualmente concedidos à tecnologia gerem pesados custos para os demais 
consumidores ao longo dos anos, à medida que essas instalações têm crescido em 
ritmo exponencial. A intenção da Aneel é que novos sistemas em residências e co-
mércios a partir de 2020 passem a poder compensar apenas custos relacionados à 
parte da tarifa correspondente à energia, sem considerar taxas associadas ao uso 
da rede (fio). No futuro, com um crescimento maior da tecnologia, também não 
poderiam mais ser descontadas componentes tarifárias associadas a encargos.

BRF está com 40 vagas abertas 
para programa de trainee

A BRF (BRFS3) abriu 40 vagas para seu programa de trainee 2020, 
com salários de até R$ 6,5 mil. A oportunidade é voltada para candida-
tos recém-formados entre julho de 2017 e julho de 2019 que têm inte-
resse em áreas como operações, garantia de qualidade, laboratório e 
grãos. A empresa tem preferência por profissionais formados em econo-
mia, engenharia agrônoma, engenharia de alimentos, engenharia agro-
nômica e engenharia florestal, medicina veterinária e zootecnia. As va-

gas estão espalhadas por diversas cidades do país, 
por isso a BRF inclui a possibilidade de mudança. 
Outro requisito é ter inglês intermediário. O pro-
cesso possui sete etapas, começando pela inscri-
ção que vai até o dia 3 de novembro, seguido por 
testes de inglês, lógica e fit cultural, além de jogos 
sobre a BRF e uma entrevista virtual seguida pela 
entrevista presencial em Curitiba. Após a aprova-
ção, o candidato receberá uma carta de oferta.
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infORmE publiciTáRiO

a evolução permitiu um novo local para receber todos os alunos. há três anos e dois meses a 
academia Espaço Fitness está na sua sede própria, mais ampla, moderna e equipada para atender 
todos que buscam uma vida em movimento, saudável e feliz. 
atualmente, a academia conta com musculação, personal, treino funcional, aulas de hit e jump, 
lutas de jiu-jítsu e boxe, além de pilates e o Espaço Gourmet, com alimentação saudável. 

sEdE pRÓpRiA

Com muito esforço e ação, local evoluiu e hoje está com sede própria moderna e equipada 
para melhorar a vida de seus alunos

Academia Espaço fitness completa seis 
anos de sucesso em maravilha

sAÚdE

Grande parte das reali-
zações da vida surge de 
princípios muito pareci-

dos: sonho, objetivo, clareza, es-
forço e ação. Assim, a Academia 
Espaço Fitness completa seis anos 
de uma história de conquistas e 
muita ação em Maravilha. Para 
comemorar a data, uma progra-
mação especial foi realizada no 
último dia 11, com coquetel, agra-
decimentos e uma atividade em 
frente à academia. 

A Espaço Fitness surgiu do 

sonho das irmãs Cinara e Simo-
ne Fürst. O esforço e a ação fo-
ram elementos fundamentais na 
construção do sonho, que iniciou 
em 2013, com apenas cinco alu-
nos. Hoje a Espaço Fitness tem 
centenas de alunos. 

No início, o local começou 
com apenas duas educadoras fí-
sicas (Cinara e Keli), juntamen-
te com a administradora Simone. 
Com muito trabalho, tudo evoluiu 
e hoje também conta com os edu-
cadores físicos Daiane e Douglas.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Em seu funcionamento 
normal, o corpo substituiu 
as células antigas por célu-
las novas e saudáveis. As mu-
tações genéticas podem al-
terar a habilidade da célula 
de manter sua divisão e re-
produção sob controle, pro-
duzindo células em excesso, 
formando o tumor.

Um tumor pode ser be-
nigno (não perigoso para a 
saúde) ou maligno (tem o 
potencial de ser perigoso). 
Os benignos não são consi-
derados cancerígenos: suas 
células têm aparência próxi-
ma do normal. Elas crescem 
lentamente e não invadem 
os tecidos vizinhos, nem se 
espalham para outras partes 
do corpo.

Já os tumores malignos 
são cancerosos. Caso suas 
células não sejam contro-
ladas, podem crescer e in-
vadir tecidos e órgãos vi-
zinhos, eventualmente se 
espalhando para outras 
partes do corpo.

O câncer de mama con-
siste em um tumor maligno 
que se desenvolve a partir de 
células da mama. Geralmen-
te, ele começa nas células 
do epitélio que reveste a ca-
mada mais interna do duc-
to mamário. Mais raramen-
te, o câncer de mama pode 
começar em outros tecidos, 
tais como o adiposo e o fi-

broso da mama.
O câncer de mama pode 

ser “in situ”, aquele em que 
ainda não há risco de invasão 
e metástase, com chances de 
cura de aproximadamente 
100%. Mesmo os tumores in-
vasivos (quando invadem a 
membrana basal da célula) 
podem ser curados se o diag-
nóstico for estabelecido em 
fase precoce.

As alterações nos genes 
podem ser herdadas (casos 
dos cânceres hereditários) 
ou adquiridas. O câncer de 
mama hereditário corres-
ponde a cerca de 5% a 10% 
dos casos, ou seja, quando 
existem parentes de primei-
ro grau com a doença. Por-
tanto, 90% dos casos de cân-
cer de mama não têm origem 
hereditária.

As alterações genéticas, 
que são chamadas mutações, 
podem ser determinadas por 
vários fatores, entre eles: ex-
posição a hormônios (estro-
gênios), irradiação na pare-
de torácica para tratamento 
de linfomas, excesso de peso, 
ausência de atividade física, 
excesso de ingestão de gor-
dura saturada e álcool.

As mulheres têm pelo 
menos 100 vezes mais chan-
ce de desenvolver um cân-
cer de mama que os homens, 
principalmente após os 40 
anos. Essa chance aumen- Fonte: Sociedade Brasileira de Mastologia

OuTubRO ROsA – 
prevenção do câncer de mama

o câncer de mama se caracteriza pela proliferação anormal, de forma rápida e desordenada, das células 
do tecido mamário. a doença se desenvolve em decorrência de alterações genéticas. Porém, isso não 

significa que os tumores da mama são sempre hereditários.

ta quando na família da mu-
lher algum parente próxi-
mo já teve câncer de mama, 
como a mãe, o pai, a filha ou 
a irmã. Também mulheres 
que tiveram o primeiro filho 
após os 35 anos, bem como 
aquelas que começaram a 
menstruar antes dos 12 anos 
e pararam após os 50 têm um 
risco maior para o desenvol-
vimento da doença. Estão 
mais propensas a desenvol-

ver, ainda, as mulheres obe-
sas, aquelas que ingerem 
bebida alcoólica e que não 
fazem atividade física. A ma-
mografia deve ser realizada 
uma vez por ano a partir dos 
40 anos. A mulher com ca-
sos de câncer de mama e/ou 
ovário na família (mãe, irmã 
ou filha) deverá começar fa-
zer a mamografia mais cedo, 
conforme orientação do seu 
mastologista.
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por DIEGO ECkERt - engenheiro agrimensor  e MAtEUS tURAttI - engenheiro florestal 

ENGENhARIA E INOvAçãO

lEO clubE 

pARcERiA

campanha de arrecadação 
de livros será realizada

Ong Ame bicho e senai 
promovem feira de Adoção

Na última semana de outubro será realizada a campanha de ar-
recadação de livros do LEO Clube Maravilha e deve englobar diver-
sas escolas do município. Conforme a comissão organizadora, a ação 
será feita com estudantes do período noturno da Escola de Educa-
ção Básica Nossa Senhora da Salete. No encontro os alunos recebe-
rão informações sobre o movimento leonístico e depois terão uma 
hora para coletar livros pela cidade. As obras serão distribuídas e tro-
cadas com outras escolas e pontos de coleta. “Essa troca será fei-
ta porque as escolas que têm ensino médio precisam de obras da li-
teratura clássica brasileira. E outras escolas dispõem desses livros. 
Então vai ter uma troca. Posteriormente serão divulgados os pon-
tos de coleta para a população”, explica o integrante Wesley Andretta.

CAMIllA CONStANtIN

A tarde de sexta-feira (18) 
contou com uma atividade es-
pecial no Senai de Maravilha. 
Com o objetivo de encontrar 
um lar que ofereça amor e ca-
rinho para os animais, a Ong 
Ame Bicho promoveu a Feira 
de Adoção e Confraternização. 

Conforme os voluntá-
rios, atualmente são mais de 
50 animais em lares tempo-
rários no município. O intui-
to da atividade, realizada em 
parceria com a instituição, foi 
conhecer possíveis adotan-
tes, prestar orientações so-

bre a temática e também mos-
trar o trabalho desenvolvido 
pela entidade. O evento tam-
bém contou com diversas 
ações, como jogos, pintura fa-
cial e contação de histórias.

Eles destacam que o pro-
cesso de adoção é simples, mas 
passa por algumas etapas para 
assegurar o bem-estar dos ani-
mais. “Primeiro é necessário 
preencher a ficha de cadastro e, 
após ser analisada, serão feitas 
perguntas para descartarmos 
qualquer dúvida. Posterior-
mente é preenchido o termo de 
adoção e combinado o repasse 
da guarda do animal”, explicam.

Camilla Constantin/O Líder

(R)EVOluÇãO dO gEORREfEREnciAmEnTO dE imÓVEis RuRAis

Você já ouviu falar em 
georreferenciamento 
de imóveis rurais?

A Lei Federal 10.267/01 
instituiu o novo Cadastro Na-
cional de Imóveis Rurais (Cnir), 
sistema gerido pelo Instituto 
Nacional de Colonização e Re-
forma Agrária (Incra), o qual es-
tabelece um “endereço” para o 
imóvel na terra, definindo a sua 
forma, dimensão e localização 
geográfica. Para este processo, 
utiliza-se métodos de levanta-
mentos geodésico e topográfi-
co, com os quais é possível ca-
racterizar suas confrontações 
por meio do memorial descri-
tivo que deve conter as coorde-
nadas dos vértices definidores 
dos limites do imóvel georrefe-
renciado ao Sistema Geodésico 
Brasileiro (SGB).

O georreferenciamento é 
obrigatório para os proprietários 
que detêm o domínio direto dos 
imóveis rurais e que desejam re-
alizar alterações cartoriais, como 

retificação da matrícula, des-
membramento, remembramen-
to, transferência ou utilização da 
propriedade para fins de finan-
ciamento ou hipoteca.

O processo de delimita-
ção do imóvel rural é conside-
rado um investimento no mes-
mo, pois em caso de venda, um 
imóvel georreferenciado é um 

imóvel garantido, tanto em área, 
quanto em documentação e re-
gistro. Isso ocorre porque o pro-
cesso já homologado tem poder 
de cancelamento sobre a matrí-
cula anterior, regularizando to-
das as pendências descritivas, 
dando ao comprador a certeza 
do imóvel certo, aumentando o 
seu valor de mercado.

ong ame bicho e Senai foram os responsáveis pela iniciativa
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

VOcê nãO EsTá 
Em um HOTEl

Mesmo que sejam as suas 
férias, mesmo que você se 
hospede na casa da sua me-
lhor amiga ou da sua famí-
lia, mesmo que a casa deles 
seja um palácio onde tudo foi 
disponibilizado para o seu 
conforto, você não está em 
um hotel. Por isso, respei-
te a privacidade da família 
(principalmente se ela não 
estiver de férias), seja gra-
to pela hospedagem e tente 
mudar o menos possível a ro-
tina da família.

REspEiTE Os limiTEs
A casa da gente é a caixi-

nha onde guardamos a nossa 
intimidade. Se você foi con-
vidado ou aceito como um 
hóspede é porque é uma pes-
soa querida. Mas não ultra-
passe os limites. Não interfi-

ra na criação dos filhos, não 
entre em conversas da famí-
lia, não saia abrindo armá-
rios, gavetas, portas…

sE dispOnHA
Cada pessoa tem uma 

forma de administrar sua ro-
tina doméstica. Umas con-
tam com apoio de uma dia-
rista ou empregada, outras 
não. Independente disso, se 
disponha para ajudar com 
alguma tarefa, também para 
comprar algo. Que tal lavar a 
louça? Tirar o lixo? Comprar 
um pão? E ajudar a montar a 
mesa? Fazer um suco? Picar 
algo para o jantar? Caso fique 
claro que a dona da casa não 
gosta, não quer ou não preci-
sa, respeite também.

fAÇA A pARTE 
quE lHE cAbE

Pelo menos coloque a sua EXcElEnTE fim dE sEmAnA A TOdOs!

Por Thalita Daher

HÓspEdE

cOmO sERViR 
quAndO sE É

Fazer uma visita de mala e cuia é 
maravilhoso, mas não é porque você 
é visita que vai ficar só curtindo a 
estadia. Para ser um bom visitante é 

preciso seguir algumas regras de gentileza. 
mas como servir quando se está na casa dos 
outros? Então, vamos às dicas:

louça na pia, arrume sua 
cama, coloque a toalha para 
secar e guarde sua roupa suja 
na sua mala, em saco apro-
priado. Se for ficar muitos dias 
e precisar lavar, peça antes, e 
não coloque suas peças ínti-
mas à mostra na frente do va-
ral, muito menos no banheiro.

nãO sEJA fOlgAdO
Não é porque você está na 

casa de alguém que ama servir 
e receber que você pode fazer 
o que quiser. Ao usar equipa-
mentos eletrônicos, deixe sem-
pre no volume baixo; não deixe 
telefone tocar na hora de dor-
mir, não coloque despertador 
alto antes do horário que a fa-
mília que te recebeu acorda; 
não deixe luz acesa após sair 
do ambiente e nem a TV liga-

da quando não estiver assistin-
do. Essas são algumas formas 
de servir ao seu anfitrião.

ORgAniZE 
suAs cOisAs

As pessoas que moram 
na casa não devem se pre-
ocupar com a sua bagunça, 
com suas coisas pelo cami-
nho. Use o quarto e o armá-
rio que foi disponibilizado 
para você e deixe tudo or-
ganizado. Se for dormir na 
sala, principalmente, já que 
é um ambiente comum do 
lar. Então, ao acordar, arru-
me logo sua cama e junte 
suas coisas.

nA HORA 
dE dORmiR

Não é porque você usa 

pijama de seda ou renda cur-
tíssimo em casa que essa é a 
roupa de dormir ideal para 
levar para passar um tempo 
na casa dos outros. Por mais 
confortável que seu pijama 
seja, leve sempre um pijama 
adequado para ficar na casa 
de alguém e evite ficar desfi-
lando com ele, a menos que 
precise ir ao banheiro.

siRVA cOm 
sEu cORAÇãO

Para ser uma boa visi-
ta devemos honrar nossos 
anfitriões. Leve um presen-
te que tenha a ver com eles; 
se você faz um prato gosto-

so e que eles gostam (per-
gunte antes) se disponha 
para prepará-lo; se estiver 
em casa na hora de levar as 
crianças para o inglês, ofe-
reça ajuda; os donos pas-
sam o dia fora trabalhando 
e você vai ficar em casa, dei-
xe a mesa posta e um café 
passado; e o mais impor-
tante, sirva com sua alegria, 
seu amor, cuidado, respei-
to, ouvidos, companhia, seu 
coração.

Enfim, que você seja 
uma visita que as pessoas 
sempre querem que volte, 
que fique mais tempo e que 
deixa saudade em quem fica.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

AgEndA dE EVEnTOs

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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CONSORCIOS
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Danilo
Gentili e
Marcelo
Adnet

Parte
superior 
de um
paletó

Dira (?),
atriz de
"Verão

90"
Membros

de voo 
de aves
e insetos

(?) vez
mais: pro-
gressiva-

mente

Na (?) 
da onda: 
na moda

(fig.)

Droga que
já foi usa-
da como 

anestésico

Local para
guardar

pólvora e
munição

Fita, em
inglês

Bem feito!
(interj.)

(?) Preto,
cidade

histórica
mineira

(?) Ciata,
matriarca
do samba
carioca 

Parcerias
para ad-
ministrar
negócios

Odilon
Redon,
pintor

francês
Ausência
de novos 
aconteci-
mentos

Gasto
financeiro
Ferramenta
agrícola

Serviço
eventual
(pop.)

Nativas 
do signo
de Bruna 
Marque-

zine

Assinatura
(abrev.)

Confusão
(bras.)

(?) Gomes,
político
Subida 

de preço

Capitão
(abrev.)
A (?): 

ao acaso

Liames

O pH 7
(Quím.)

Monte 
(p. ext.)

Cachimbo
(bras.)

Cinema 
(f. red.)

Pronome
feminino

Noel (?),
sambista
Aparência

externa

Ilha
coralínea
Louças 

do lavabo

Estimativa
(abrev.)
101, em
romanos

Heroica
(fig.)

Estado
mórbido

Espaço de Ricardo
Noblat na internet

Indivíduo com imuni-
dade no "BBB" (TV)

Ácido de efeito
antifebril (sigla)

Segue o movimento 
de Baden-Powell

A ti
(Gram.)

Marca da arquitetura da Queen's
House, palácio de Londres

Rebolar
Compõe-
se de cer-
ca de 21% 
de oxigênio
e 78% de
nitrogênio

(?) oceâ-
nicas, ca-
deias de 

montanhas
submersas

3/tia. 4/lios — tape. 6/neutro. 7/dorsais.

EspAÇO gOuRmET

INGREDIENtES
100g de chocolate meio amargo
6 claras de ovo
50g de açúcar
Cacau em pó a gosto

MODO DE PREPARO
Derreta o chocolate em banho-maria. Bata as 
claras e vá adicionando açúcar até formar um 
creme. Junte o chocolate derretido e misture 

minissuflê dE cHOcOlATE

mARAVilHA

bem. Coloque a mistura em um saco de con-
feitar. Preencha os copinhos de shot untados e 
polvilhados com açúcar mascavo. Leve ao for-
no preaquecido (180° C) por aproximadamen-
te cinco minutos.  Ao servir, polvilhe cacau em 
pó a gosto.

19/10 Caminhada Rosa – 8h30 – 
Espaço Criança Sorriso 
- 11ª edição da Oktoberfest in 
Maravilha – 21h30 – Parque de 
Exposições Carlos alberto begrow

26/10 Chá Rosa – 16h – Salão 
da igreja Evangélica de Confissão 
luterana no brasil (iEClb)  

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 

Estima-se que existe 95% de 
chance de cura para o câncer de 
mama quando este for diagnos-
ticado precocemente, sendo que 
parte disso acontece devido à ci-
rurgia de retirada de mama. As-
sim, apesar de ser o sinônimo da 
cura para muitas mulheres, é qua-
se impossível não se abalar com a 
falta de uma parte do nosso cor-
po, ainda mais quando estamos 
falando dos seios, que são muito 
ligados à autoestima e sensuali-
dade feminina. É claro que existe 
a tradicional cirurgia de colocada 
de silicone, mas nem todas as mu-
lheres têm acesso a tal, enquanto 
outras precisam esperar para rea-
lizá-la e muitas que passam pelo 
procedimento precisam retirar a 
prótese por rejeição do corpo. 

Há alguns anos tenho vis-
to, com muito orgulho, a área da 
moda se voltando para atender 
também as mulheres que passa-
ram por cirurgias de mastectomia, 
que é a retirada total ou parcial do 
seio. Além da grande variedade 
encontrada na internet, diversas 
lojas tradicionais ou de departa-
mento já comercializam sutiãs es-
pecializados para mulheres mas-
tectomizadas, com muitas opções 
de modelos e tecidos. Tanto a mo-
delagem, como os materiais já são 
desenvolvidos para proporcionar 
conforto, pois a pele das pessoas 
que passam por todos os procedi-
mentos envolvidos em um câncer 
costuma ficar muito sensível. 

O diferencial do produto está 
no disfarce da falta do volume, 
pois a parte interna do sutiã pos-
sui um encaixe para uma próte-

nO pEiTO dE umA mulHER 
mAsTEcTOmiZAdA

se que pode ser de silicone 
ou de tecido e que é vendi-
da junto ou separado do su-
tiã. Alguns modelos tam-
bém são mais fechados no 
decote, para esconder as ci-
catrizes do procedimento. 
Assim, uma mulher pode ter 
apenas uma ou duas próte-
ses e uma coleção particu-
lar de sutiãs, como era antes 
mesmo de passar pela ci-
rurgia. Além disso, o uso da 
prótese no sutiã é recomen-
dado pelos profissionais da 

saúde para evitar dores nas 
costas ou diferenças entre 
alturas dos ombros. 

Sempre digo que, antes 
de mais nada, moda é so-
bre pessoas. Também digo 
que as duas principais fun-
ções das roupas devem an-
dar de mãos dadas, ou seja, 
cobrir o corpo e, ao mesmo 
tempo, contribuir com a au-
toestima. Que a moda inclua 
e acolha cada vez mais os di-
ferentes corpos e contextos 
de vida!
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Vitrine

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

Nicoli completou 
cinco anos e no 
sábado (12) a festa 
animou a família e 
amigos. Que esse 
pequeno ser de luz 
continue iluminando 
a todos em sua 
volta! Felicidades e 
saúde, Nicoli behm!

hoje quem 
comemora mais 
um aniversário é 
a colaboradora 
do grupo Wh 
Comunicações 
Paola Santos. 
votos de 
felicidades!! 

adri, parabéns! Que nunca lhe 
falte o brilho do sol para os dias 
difíceis, a luz da lua para as noites 
inquietas e o fulgor das estrelas 
iluminando o seu caminho, você 
merece! Felicidades!! homenagem 
de sua família. 

mara, que seus caminhos 
sejam sempre de muita luz, 
que seus propósitos sejam 
sempre alcançados e que 
sua vida tenha muita alegria, 
saúde, tranquilidade, sorrisos e 
harmonia. Felicidades, parabéns 
pelo aniversário (21).

libra Salete moraes comemora 
mais um ano de vida na quinta-
feira (24). a família e amigos 
desejam amor e paz em sua vida. 

lia Zanella, que 
Deus, em sua infinita 
bondade, lhe dê 
tudo de bom que 
você merece. Que 
você tenha muita 
alegria, paz, saúde e 
felicidade. Parabéns 
pelo aniversario (15). 
homenagem de sua 
família e amigos. 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

vIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por MURILO DUARtE
A BELA E A FERA

cOmO AndA suA TOlERÂnciA? 

Começo minha coluna com uma pergunta: como você age dian-
te de alguém que pense diferente de você? Ou quando as coisas saem 
do seu controle? Seja sincero... 

O assunto da coluna de hoje é tolerância, pois precisamos falar 
sobre essa virtude que é o mínimo necessário para uma convivência 
saudável, sem tantos atritos e desencontros. Tolerar é aceitar o que 
poderia ser condenado, é deixar fazer o que se poderia impedir ou 
combater.  Portanto, é renunciar a uma parte de seu poder, de sua for-
ça, de sua cólera… Assim, toleramos os caprichos de uma criança ou 
as posições de um adversário.  

Mas isso só é virtuoso se assumirmos, como se diz, se superarmos 
nosso próprio interesse, nosso próprio sofrimento, nossa própria im-
paciência. A tolerância tem a ver com a humildade, ou antes, dela de-
corre. De acordo com Voltaire: “Devemos tolerar-nos mutuamente, por-
que somos todos fracos, inconsequentes, sujeitos à mutabilidade, ao erro”. 

Devemos saber que a humildade e a misericórdia andam juntas, 
e esse conjunto, no que se refere ao pensamento, conduz à tolerância. 
“Tolerar não é, evidentemente, um ideal”, já notava Abauzit, “não é um 
máximo, é um mínimo”. 

Se a palavra tolerância se impôs, entretanto, é sem dúvida por-
que de amor ou de respeito todos se sentem muito pouco capazes, 
em se tratando de seus adversários. Ora, é em relação a eles, primei-
ramente, que a tolerância age… “Esperando o belo dia em que a tole-
rância se incline ao amor”, conclui Jankélévitch, diremos que a tolerân-
cia, a prosaica tolerância é aquilo que melhor podemos fazer! 

Tolerar – por menos exaltante que seja esta palavra – é, pois, uma 
solução passável; à espera de melhor, isto é, à espera de que os ho-
mens possam se amar, ou simplesmente se conhecer e se compre-
ender, demo-nos por felizes com que eles comecem a se suportar. É 
pequena virtude, mas indispensável. É apenas um começo, mas o é.

Tolerância é caminho de paz. Não julguemos esse ou aquele 
companheiro ignorante ou desinformado, porquanto, se aprende-
mos a ouvir, já sabemos compreender. Diante de pessoas que nos en-
derecem qualquer agressão, conversemos com naturalidade, sem 
palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. 

Perante qualquer ofensa, não percamos o sorriso fraternal e ar-
ticulemos alguma frase, capaz de devolver o ofensor à tranquilidade. 
Nos empecilhos da existência, toleremos os obstáculos sem rebeldia 
e eles se farão facilmente removíveis.  

No serviço profissional, suportemos com paciência o colega difí-
cil, e, aos poucos, em nos observando a calma e a prudência, ele mes-
mo transformará para melhor as próprias disposições.  Em família, 
toleremos os parentes menos simpáticos e, com os nossos exemplos 
de abnegação, conquistaremos de todos eles a bênção da simpatia. 
Trabalhemos em nós essa virtude, a partir de agora.   

Bom fim de semana a todos, com muita tolerância! 

o verão é a estação perfeita 
para experimentar uma nova 
cor de cabelo e os tons fantasia 
continuam a ser tendência nesta 
temporada. os cabelos coloridos 
dão mais personalidade ao 
look e a intensidade do tom 
escolhido pode ser adaptada ao 
seu estilo. E mesmo se falando 
em cor fantasia, um tom mais 
fora do tradicional e despojado, 
ele precisa ter uma finalização 
elegante e moderna.
as formas e cores são as mais 
variadas. usa-se em todo o 
cabelo ou só nas pontas ou em 

mechas. É uma tintura que não 
possui química, por isso sua 
durabilidade é menor, de uma 
a seis semanas. Para manter a 
cor por mais tempo, lava-se os 
fios o quanto menos possível e 
é possível usar shampoos mais 
suaves. todo novo processo 
altera a saúde dos fios, por 
isso uma boa hidratação é 
indispensável antes, durante e 
depois do processo.
também existe a opção em 
sprays coloridos que duram 
uma lavada, são perfeitos para 
trazer um visual impactante e 

o melhor é que a coloração sai 
com a lavagem dos cabelos, 
o que significa que você não 
precisa se comprometer com 
nenhuma transformação 
drástica . ter o cabelo colorido 
exige mais cuidados, mas todos 
eles compensam quando você 
olha no espelho e vê um cabelo 
alegre e bem cuidado, que 
literalmente faz sua cabeça.
Se a vontade de colorir seus 
cabelos já apareceu por aí, 
então que tal largar a incerteza 
e correr para fazer a sua nova 
coloração?!

cAbElO cOlORidO:  
pERsOnAlidAdE E EsTilO!
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MARCOS lEWE 
NElCIR DAllAGNOl

Parece que estamos em outro 
país aqui no Oeste catarinense tama-
nho o descaso e esquecimento com 
a nossa região”. O desabafo é do pre-
sidente da comissão dos atingidos 
pela revitalização da BR-163 e ve-
reador de Guaraciaba, Pedro Trevi-
sol, sobre o caos que vivem os usuá-
rios da rodovia, depois do abandono 
das obras no trecho de Santa Catari-
na. Obras que deveriam estar concluí-
das há muito tempo.  

A revitalização da BR-163 come-
çou em 2013. Uma série de dificulda-
des na execução do projeto, empresa 
que abandonou os trabalhos, proces-
sos judiciais, multas, viaduto cons-
truído em local inadequado, são al-
guns dos problemas encontrados no 
trecho de quase 62 quilômetros da 
rodovia em Santa Catarina, entre São 
Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. 

Para esta reportagem, nossa re-
dação entrou em contato com o ve-
reador, também com um empresário 
que usa a rodovia entre São Miguel do 
Oeste e Dionísio Cerqueira todos os 
dias, com representantes do Depar-

tamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit), além de buscar 
dados em matéria realizada pelo jor-
nalista Eduardo Cristófoli. 

A calamidade é tanta que Trevi-
sol prefere andar no interior do muni-
cípio ao invés da rodovia. “Eu prefiro 
trafegar nas estradas de cascalho do 
município de Guaraciaba ao invés de 
pegar a rodovia”, ressalta o vereador. 

O empresário Ayrton Kemper 
tem um restaurante às margens da ro-
dovia, lamenta a situação e cobra uma 
solução, já que assim não consegue 
nem mesmo planejar investimentos. 
“Eu tenho reformas para fazer no meu 
estabelecimento, mas com esta inde-
finição sobre as obras eu não posso 
investir”, conta, dizendo que depois 
do abandono da rodovia o movimen-
to de clientes diminuiu. Ele usa a BR 
todos os dias para entregar marmitas 
e também já teve prejuízo por causa 
dos buracos na pista. 

Segundo Kemper, falta sinaliza-
ção em todo o trecho em que ele trafe-
ga diariamente. “É comum no restau-
rante chegar gente pedindo socorro 
por que se envolveu em acidente, es-
tourou um pneu ou danificou de al-
guma outra forma o carro”, observa.

Conforme o supervisor regional do Dnit, engenheiro Diego 
Fernando da Silva, o primeiro contrato das obras de 
adequação para aumento de capacidade e restauração 
foi assinado em 2013 e após algumas paralisações a 
empresa executora abandonou os trabalhos. 
“Foram realizados diversos trabalhos de terraplenagem 
para alargamento da pista, implantação de faixas 
adicionais e a implantação das travessias urbanas. 
também foram executados os viadutos em São miguel 
do oeste, para acesso à br-282, bem como outros dois 
em São José do Cedro”, resume o engenheiro.

“O que falta para nós é representação política. Já 
estivemos em Florianópolis, Brasília e no ano passado 
teve uma proposta do deputado federal Celso Maldaner, 
deixo bem claro que eu não sou do partido dele e acho 
que todos os partidos são importantes, de se fazer uma 
emenda impositiva coletiva da bancada catarinense para 
resolver esse problema da BR-163”, ressalta o vereador. 

Em entrevista, o deputado Celso Maldaner confirmou 
que houve sim uma iniciativa dele, da deputada Caroline 
de Toni e do deputado Jorginho Mello. “Nós fizemos con-
juntamente uma emenda impositiva de R$ 10 milhões 
cada um, para ajudar nesta situação”, disse Maldaner.

“fAlTA REpREsEnTAÇãO pOlíTicA”

vereador de Guaraciaba, Pedro trevisan

Eu prefiro trafegar nas 
estradas de cascalho 
do município de 
Guaraciaba ao invés 
de pegar a rodovia,

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

obras incompletas 
podem ser vistas do alto 

toneis servem para sinalização improvisada na rodovia
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a empresa responsável pelo projeto de retomada 
das obras é a mesma que vai executar o serviço. a 
empreiteira foi contratada em regime Diferenciado de 
Contratações Publicas (rDCi) criado para fazer com que 
as obras da Copa do mundo fossem feitas mais rápidas. 
a mesma empresa faz o projeto e também faz a obra 
dispensando um segundo processo de licitação. a 
solução, pelo menos para o primeiro trecho de obra, está 
em garantir os r$ 220 milhões. o que tem atualmente 
é apenas uma projeção de que 50% desse valor seja 
incluso no orçamento do ano que vem. 

O Dnit contratou uma 
empresa para analisar o que 
é preciso fazer e adequar 
para que a obra na rodovia 
possa ser concluída no tre-
cho entre Guaraciaba e Dio-
nísio Cerqueira. No entanto, 
mesmo que esta etapa seja 
concluída neste ano, não há 
recursos para a obra. Somen-
te para este trecho entre é 
necessário o montante de R$ 
220 milhões para conclusão 
dos trabalhos. 

O valor foi informa-
do pelo superintendente do 
Dnit em Santa Catariana, 
Ronaldo Carioni Barbosa, 
em entrevista ao jornalista 
Eduardo Cristófoli. “Se tivés-
semos recursos na ordem de 
pelo menos R$ 100 milhões 
por ano, em dois anos a gen-
te entregaria essa obra, daria 
um pouco mais de R$ 100 mi-
lhões por ano, por que a obra 
é de R$ 220 milhões”, disse.

Barbosa espera que pelo 

menos uma parte de valor 
esteja contemplado no orça-
mento do ano 2020. Quando 
houver a retomada dos servi-
ços a prioridade vai ser o via-
duto, em São José do Cedro, 
com várias alterações em 
relação ao primeiro projeto. 
“Já assinamos o contrato 
para atualizar aquele projeto, 
o pessoal de São José do Ce-
dro sofre muito com aquele 
viaduto que foi feito lá. Nin-
guém vai tirar ele de lá, por 

que é um custo enorme, mas 
vamos ajustar e o projeto vai 
ser apresentado para a co-
munidade para aprovação”, 
ressalta o superintendente. 

A empreiteira Sul Catari-
nense, que deveria ter deixa-
do pronto há quatro anos, fez 
um terço da obra e  abando-
nou o serviço. A empresa foi 
multada em mais de R$ 10 
milhões e o contrato, rescin-
dido e a obra continua para-
da até hoje. 

Pista é um mosaico de remendos. operação tapa-buracos é a única coisa que está sendo feita

viaduto em São José do Cedro é muito criticado pela comunidade local

Sobre o contrato que prevê obras 
entre Guaraciaba e São Miguel do Oes-
te e o contorno de São Miguel do Oes-
te, a notícia é ainda pior. Não há nem 
previsão para colocar o trecho em pauta 
para disponibilidade de orçamento.  

“Isso está em ‘stand by’ por que pri-
meiro vamos ter que iniciar a obra do 
primeiro trecho e depois pensar no 
contorno”, declarou o superinten-
dente, deixando claro que a priorida-
de é o acesso a São José do Cedro e a 
conclusão do asfalto até Dionísio Cer-
queira.

“Ali em São Miguel do Oeste não há 
previsão de fazer nada nesse momen-
to, a prioridade é adaptar o viaduto de 
São José do Cedro e todo o pavimento 
que vai de São José do Cedro até o por-
to seco de Dionísio Cerqueira”, reforçou 
Barbosa ao jornalista.

Somente para o trecho entre 
Guaraciaba e Dionísio Cerqueira é 
necessário o montante de r$ 220 milhões 
para conclusão dos trabalhos.

Lucas Matias/Rádio Integração AM
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trecho do Extremo-oeste é marcado por degradação e falta de sinalização

EDERSON ABI

O 
problema da BR-282 é 
a infraestrutura precá-
ria ou a imprudência 
dos motoristas? A per-

gunta surge após confronto entre 
dados da Polícia Rodoviária Fede-
ral e o relato de usuários da princi-
pal rodovia que liga os municípios 
do Extremo-Oeste para outras regi-
ões de Santa Catarina. Nos núme-
ros da PRF: imprudência, ultrapas-
sagens proibidas, colisões frontais 
e alto índice de mortes. No argu-
mento de motoristas, buracos, des-
níveis, ausência de terceira pista, 
descaso, preconceito com a região 
afastada da capital. 

João Paulo Saatkamp, de 21 
anos, é motorista de caminhão que 
transporta suínos vivos e conhece 
bem a BR-282. Para ele, a rodovia 
é um perigo. O trecho mais perigo-
so e crítico, segundo ele, está en-
tre Maravilha e Pinhalzinho. “Esse 
pedacinho é bem crítico”, afirma o 
profissional. “A gente espera que 
vai melhorar agora com a tercei-
ra pista. Esperamos que não demo-
re muito, pra poder trabalhar mais 
tranquilo”, explica.

A BR-282 é compreendida de Pa-
raíso até Florianópolis e possui aproxi-
madamente 70 anos, sendo construída 
em várias etapas. O trecho de Chapecó 
a São Miguel do Oeste possui cerca de 
50 anos, tendo sua última construção 
de São Miguel do Oeste a Paraíso.

De acordo com a PRF, de Chapecó 
a São Miguel do Oeste, trecho de maior 
problema, são 113 quilômetros de ro-

dovia BR-282. Atualmente, existem 
apenas 10,9 quilômetros de terceira fai-
xa nesse trecho. 

Conforme o Dnit, na origem, os 
projetos de implantação da rodovia pre-
viam capacidade média diária de 1.000 
a 2.000 veículos. Porém o tráfego atual já 
superou a capacidade da infraestrutura 
em 325%. Segundo o Dnit, passam na 
rodovia 8.500 veículos por dia.

50 AnOs

rodovia é antiga, tem problemas, mas é a principal do Extremo-oeste

Fotos: Ederson Abi /O Líder

De acordo com dados da 
PRF, são claros os maiores pro-
blemas de trânsito na BR-282. 
“Imprudência dos motoristas, 

que se reflete através de ultra-
passagens indevidas, de exces-
so de velocidade, de conduzir 
sob efeito de álcool, de falar ao 

celular enquanto dirige, de não 
usar o cinto de segurança”, in-
formou o Núcleo de Comunica-
ção da polícia. 

rodovia possui poucos pontos de terceira faixa e preocupa motoristas

Em 2018, a 
br-282 foi a 
rodovia com maior 
número de mortes 
no Estado: 107 
casos. a imensa 
maioria em 
colisões frontais

adriano Fiamoncini, 
chefe-substituto do 

Núcleo de Comunicação 
Social da PrF

*Dados de Chapecó a São miguel do oeste
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reforma da rodovia foi iniciada em vários pontos, mas paralisação causa medo na população

Uma profunda obra de recuperação da rodovia 
começou recentemente, mas está causando incer-
tezas na população. O trabalho começou no trajeto 
de Chapecó a São Miguel do Oeste, modificou rapi-
damente alguns trechos, mas parou. De acordo com 
o Dnit, por ora, o trabalho mais intenso está parado. 

O projeto prevê construção de 32 quilômetros 
de terceira pista, drenagem, além de trevos e con-
serto do asfalto. A Gaia Rodovias executa o servi-
ço no trajeto de São Miguel do Oeste a Pinhalzi-
nho e a Traçado fará o trabalho de Pinhalzinho 
até Chapecó. 

Segundo o Dnit, a obra total previa investimen-
to de R$ 150 milhões, mas parte do dinheiro ape-
nas foi liberada. Como o governo federal fez cortes 
no orçamento, não há dinheiro previsto para a con-
tinuidade da obra na região. Conforme o superin-
tendente regional, Diego da Silva, o órgão espera a 
liberação de R$ 19 milhões nos próximos dias para 
retomada total do trabalho.

No dia 9 de outubro de 2007 a BR-282, em Descanso, foi local de um grave aci-
dente. Uma dupla colisão resultou na morte de 27 pessoas e mais de 100 feridos. 

Já em 5 de março de 2011, um sábado de Carnaval, outra tragédia foi registrada 
a cerca de nove quilômetros de onde ocorreu a primeira. Ao todo, 29 pessoas mor-
reram após uma colisão entre um ônibus de turismo e um caminhão de madeira.

mAiOREs 
TRAgÉdiAs

EspERAnÇA 
Ou mEdO?

bAlAnÇAbAlAnÇA
Fazendo justiça a sua importância, 
a br-282 possui uma balança para 
pesagem de veículos que trafegam pela 
grande região. atualmente instalado 
em maravilha, é o único equipamento 
em 600 quilômetros de rodovia. 
instrumento importante na fiscalização, 
foi marcado por problemas nos últimos 
anos, inclusive com ação do ministério 
Público Federal, que pediu a reativação. 
após mais de quatro anos desativado, o 

ponto voltou a funcionar, mas com uma 
balança móvel, com mais tecnologia e 
praticidade.
agora, a balança auxilia na pesagem 
e conservação do trecho, que recebe 
intenso excesso de peso, causando 
prejuízo no asfalto. No entanto, o 
Departamento Nacional de infraestrutura 
de transportes (Dnit) deve reformar a 
balança antiga e encaminhar a móvel 
para outro ponto do Estado. 

o atual posto da Polícia rodoviária Federal em maravilha foi 
construído no ano 2000, após atuação no trecho de Cunha 
Porã, em linha humaitá. Porém mais tarde a base passou por 
ampliação, reformas, modernização e investimento de r$ 400 mil. 
a inauguração da atual estrutura foi em novembro de 2013. 
o posto operacional atende mais de 100 quilômetros de rodovia 
e sofreu, recentemente, uma ação do ministério Público Federal, 
em que a Justiça determinou que o local funcione de forma 
ininterrupta. Para a Justiça, cada unidade operacional da PrF 
deve funcionar com, no mínimo, três policiais por plantão.

após anos desativado, o ponto volta 
a funcionar com balança móvel

bA
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base é importante na fiscalização e fica próximo da balança de pesagem de veículos

João Paulo 
Saatkamp, de 21 
anos, de Pinhalzinho, 
é motorista de 
caminhão e usuário 
frequente da br-282
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CARINE ARENHARDt 

Com 63 quilômetros de 
extensão, a SC-163 
entre Itapiranga e São 

Miguel do Oeste é uma das 
principais rodovias do Extre-
mo-Oeste de Santa Catarina, 
responsável pelo escoamen-
to de expressiva produção 
de aves, suínos e grãos. A im-
portância do trecho inaugu-
rado em 1978, é a principal 
justificativa para o proces-
so de federalização, ou seja, 
deve se tornar parte da BR-
163, passando a ser de respon-
sabilidade da União. 

No entanto, o processo se 
arrasta há cinco anos. O De-
partamento Estadual de Infra-
estrutura (Deinfra) informou 
que atualmente falta apenas a 
publicação do extrato do Ter-
mo de Transferência, no Diá-
rio Oficial da União, para que o 
trecho seja incorporado à ma-
lha rodoviária federal. 

O supervisor regional do 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura e Transportes 
(Dnit), Diego Fernando da Sil-

va, confirmou que o processo 
iniciado em 2014 deve ser con-
cluído ainda em 2019 e que nos 
últimos cinco anos foi elabora-
do o inventário da rodovia.

Mas se a federalização tem 
como principal objetivo au-
mentar a disponibilidade de 
recursos para obras no trecho, 
na prática isso ainda deve de-
morar. Mesmo com o proces-
so de federalização em fase 
final, não há previsão de inves-
timentos por parte do Dnit. O 
órgão garante, por enquanto, 
apenas trabalhos de manuten-
ção e conservação da rodovia. 

importante 
ligação com o Rio 

grande do sul 
O presidente da Associa-

ção dos Municípios do Extre-
mo-Oeste de Santa Catarina 
(Ameosc) e prefeito de São 
Miguel do Oeste, Wilson Tre-
visan, destaca que a SC-163 
representa uma importan-
te ligação entre Santa Catari-
na e o Rio Grande do Sul. Ele 
afirma que a federalização do 

trecho é um passo importan-
te para a posterior constru-
ção da ponte sobre o Rio Uru-
guai, em Itapiranga, ligando 
os dois estados. 

“Já tivemos uma reunião 
com os municípios do Rio 
Grande do Sul e eles também 
estão numa luta para federali-
zar a parte deles e isso entraria 
dentro de um contexto para 
se fazer a tão sonhada ponte 
no Rio Uruguai. Essa rodovia, 
além servir para o escoamen-

to da produção dos municí-
pios da região de Itapiranga, 
seria uma forte ligação com 
o Rio Grande do Sul”, afirma 
Trevisan. 

Conforme Trevisan, a de-
mora no processo de federali-
zação vem atrasando investi-
mentos na SC-163. “O Estado 
aguardando a federalização 
não faz as intervenções de in-
fraestrutura necessárias e a 
União vai empurrando com a 
barriga”, reforça.

“os nossos representantes pensam que o Estado de Santa 
Catarina acaba em Chapecó. o Extremo-oeste, que tem 
uma grande produção, ninguém mora eu acho”, desabafa 
o motorista Neri royer, morador de itapiranga. Ele dirige 
um caminhão contêiner e faz em média três viagens por 
semana entre itapiranga e os portos do litoral catarinense. 
o motorista afirma que a falta de investimento nas rodovias 
só afeta a região Extremo-oeste. “De Chapecó pra frente as 
estradas estão boas”, reforça. assim como tantos outros 
motoristas e moradores daquela região, royer reclama da 
demora no processo de federalização e a consequente falta 
de investimentos. 
 “Essa novela já está rolando faz anos. Enquanto isso não 
sair, ninguém vai mexer, porque a união não vai mexer e o 
Estado também não porque pode ir para a federação e eles 
não querem investir. um joga para o outro e ninguém faz 
nada”, afirma o motorista.

“um joga para o outro e ninguém faz nada”

Fotos: WH Comunicações

Presidente da ameosc, Wilson 
trevisan, critica demora da 
federalização  motorista Neri royer reclama a falta de investimentos

São 63 quilômetros de 
extensão, entre itapiranga 
e São miguel do oeste

o Estado 
aguardando a 
federalização 
não faz as 
intervenções de 
infraestrutura 
necessárias 
e a união vai 
empurrando 
com a barriga”

presidente da ameosc, 
Wilson trevisan 
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“Os ÓRgãOs EsTãO fugindO dOs sEus 
cOmpROmissOs”, AfiRmA TREVisAn, 
sObRE A fAlTA dE inVEsTimEnTOs

Conforme o Deinfra, a 
SC-163 é um importante eixo 
de fluxo de cargas e pessoas e 
precisa de investimentos sig-
nificativos e adequação da in-
fraestrutura para atender a de-
manda da região. O presidente 
da Ameosc, Wilson Trevisan, 
destaca que a rodovia não tem 
infraestrutura suficiente para 
aguentar o tráfego de veículos.

“Essa SC-163 precisa se 
fazer o que é preciso em to-
das as rodovias federais inclu-
sive, como a BR-163 que vai 
a Dionísio Cerqueira e a 282 
que está parada. Hoje a gente 
vê que os órgãos estão fugin-
do dos seus compromissos. A 
SC-163 precisa ser revitaliza-
da como um todo, com tercei-
ras faixas, com contornos para 
desvios de cidades como Ipo-
rã do Oeste e Descanso, dando 
mais velocidade e menos cus-

tos para o transporte de mer-
cadorias. Uma das coisas que 
encarecem os custos do pro-
duto da nossa região é a falta 
de infraestrutura nas estradas, 
o que acaba tirando a com-
petitividade das empresas da 
nossa região”, finaliza.

O motorista Neri Royer 
cita a falta acostamentos no 
trecho, principalmente para 
os veículos de carga. “Está 
praticamente sem acostamen-
to, se o caminhão tiver que en-
costar para trocar um pneu 
fica com uma parte em cima 
da pista”, afirma. Royer ain-
da reclama das obras que co-
meçam e não têm sequência, 
atendendo apenas alguns tre-
chos e executadas apenas de 
forma paliativa. “Faz 30 anos 
que tem essa rodovia e nunca 
recebeu um recape completo, 
descente”, finaliza. 

A fiscalização do trânsito na 
SC-163 é feita pela Polícia Mili-
tar Rodoviária Estadual (PMRV), 
posto com sede em Iporã do Oes-
te. Conforme o comandante Ser-
gio Becker, o número de aci-
dentes no trecho é considerado 
alto pela extensão da rodovia. 

Em 2019, até o dia 23 de se-
tembro, foram registrados 93 aci-
dentes, deixando 42 feridos e 
quatro vítimas fatais. No mes-
mo período de 2018, a SC-163 ha-
via contabilizado 63 acidentes, 
com 27 feridos e três vítimas fa-
tais. O aumento no número de 
acidentes neste ano foi de qua-
se 50%, numa comparação com 
2018, de janeiro a setembro. 

“São aproximadamente 63 
km de rodovia, um número alto 
(de acidente), o ideal seria que 
não houvesse nenhum tipo de 
acidente, automaticamente ne-
nhuma vítima”, afirma Becker. En-
tre as principais causas das ocor-
rências, o comandante cita a falta 
de atenção por parte dos moto-
ristas, relacionada ao uso de te-
lefone celular, excesso de veloci-
dade e ultrapassagem indevida. 

A rodovia recebe em mé-
dia um fluxo de 2 mil veículos 
por dia. Os horários de maior 
fluidez são entre 7h e 9h e en-
tre 16h30 e 19h, embora a cir-
culação de veículos seja in-
tensa durante o dia todo. 

asfalto precisa de revitalização

Nossa reportagem também questionou a Polícia militar rodoviária 
Estadual sobre pontos críticos da SC-163. o comandante citou uma 
curva acentuada em ambos os sentidos, localizada na linha São valentin, 
interior de Descanso. o trecho é considerado crítico também pela 
quantidade de acidentes registrados. 
a baixa velocidade na curva é um fator essencial para que os motoristas 
passem pelo local em segurança. Conforme becker, os policiais rodoviários 
fazem trabalhos de fiscalização nas proximidades para que o condutor, ao 
visualizar a guarnição, automaticamente diminua a velocidade. 
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O 
Rodovia tem fluxo intenso de veículos
e alto índice de acidentes 

os nossos 
representantes 
pensam que o 
Estado de Santa 
Catarina acaba 
em Chapecó. o 
Extremo-oeste, 
que tem uma 
grande produção, 
ninguém mora 
eu acho,

motorista Neri royer

Curva acentuada é no interior de Descanso

motoristas reclamam da falta de acostamentos para caminhão
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DIANA HEINz

A BR-158 é uma rodovia lon-
gitudinal federal brasileira 
que atravessa o país de norte 

a sul. Apesar de longa, alguns trechos 
da rodovia não se conectam com o 
traçado original, desencadeando em 
várias partes interpostas com outras 
rodovias estaduais e federais. Em 
Santa Catarina, a rodovia BR-158/SC 
possui 48,30 km de extensão e inicia 
no entroncamento com a BR-282, em 
Maravilha, e termina na cabeceira da 
ponte sobre o Rio Uruguai, na divisa 
com o Estado do Rio Grande do Sul.

Conforme o Departamento Na-
cional de Infraestrutura de Trans-
portes (Dnit), o trecho foi inaugura-
do em 1978, sendo que o órgão não 
tem registros de quando foi feita a 
construção. Com 41 anos de his-
tória, a estrada passa pelos muni-
cípios catarinenses de Maravilha, 
Cunha Porã, Caibi e Palmitos. 

Em agosto de 2018 uma análise 
do trecho foi feita pela Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Cata-
rina (Fiesc) sobre a situação física da 
rodovia. O órgão na época constatou 
que seria necessária uma restaura-
ção da pista de rolamento, em diver-
sos subtrechos, com execução de fre-

sagem do pavimento e de remendos 
profundos. Sobre a sinalização do 
trecho de quase 50 km, a Fiesc con-
siderou boa, porém em alguns locais 
as faixas horizontais foram pintadas 
sobre o pavimento danificado.

O documento ainda explica 
que em maio de 2016 o Dnit publi-
cou edital de licitação objetivando 
a contratação integrada de serviços 
de elaboração dos projetos executi-
vos e construção das obras de ade-
quação de capacidade, restauração, 
melhoramentos e eliminação de 
pontos críticos desse segmento ro-
doviário, porém até o momento as 
obras propriamente ditas não foram 
iniciadas. 

O Dnit confirmou que apesar 
da expedição da ordem de serviço 
para as obras ser emitida em agos-
to de 2017, elas nunca iniciaram. 
“Não há registros de trabalhos de 
restauração ou revitalização nes-
se segmento”, disse o departamen-
to responsável pelo trecho. 

O contrato do pacote de obras 
atualmente em vigor para a BR-282/
SC abrange o trecho da BR-158. 
Apesar de não haver uma previsão 
de início para a rodovia, está pre-
vista a implantação de interseções 
e a restauração do pavimento.

há décadas existe a reivindicação para implantar o 
prolongamento da br-158, trecho rodoviário considerado 
de excessiva importância à economia de estados do Sul do 
país. Em abril houve um encontro da Comissão Especial de 
Prolongamento (CEP) em maravilha. 
o Fórum reuniu lideranças políticas, empresários, líderes 
do agronegócio e técnicos, das regiões oeste de Santa 
Catarina e Noroeste do rio Grande do Sul, as mais 
afetadas. a ideia é implantar o trecho ligando maravilha 
a São lourenço do oeste (SC), com extensão de apenas 
60 km, para chegar a vitorino (Pr), onde a rodovia já 
existe. a obra uniria, definitivamente, o Sul ao brasil. 
Conforme a comissão, implantar a continuidade da br 
significa benefício ao setor econômico, especialmente 
o agronegócio, crescimento regional e substancioso 
desafogo à br-282. 
Nilve Corrêa ludke mora há 30 anos no trecho da br-
158 em Cunha Porã. No local ela e a família comandam 
uma churrascaria. a moradora diz que a rodovia está em 
péssimas condições e as manutenções da via deixaram 
a pista irregular, com pontos mais altos. “É perigoso, pois 
o motorista fica sem estabilidade e pode acontecer no 
mínimo um pneu furado, como já tivemos muito”, destaca. 
Sobre o prolongamento, Nilve pensa que antes disso, a 
prioridade devem ser as obras de restauração. “Precisa 
ser pensado no que já tem para depois ampliar. E o receio 
é que isso comece e seja abandonado, como acontece 
na br-282. Se estava ruim, ficou pior com as obras 
inacabadas”, reclama.

o receio é que isso comece 
e seja abandonado, como 
acontece na br-282,

diz moradora

pROlOngAmEnTO

Arquivo/Pessoal

No ano passado a Federação das indústrias do Estado de Santa Catarina (Fiesc) produziu um documento sobre a situação física da rodovia
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Não há registros de trabalhos 
de restauração ou revitalização 
atuais nesse segmento,

disse o departamento responsável pelo trecho

Em 2018, no trecho atendido pela unidade 
operacional da PrF em maravilha, foram 
apreendidos 55.510 maços de cigarros 
contrabandeados. Estas apreensões 
aconteceram na br-282, e não na br-158, 
cujo trecho também é fiscalizado pelos 
agentes baseados em maravilha.

ApREEnsÕEs 

REgisTROs
Em 2018

Acidentes: 
43 registros

Mortes: 
três pessoas

Feridos: 
43 pessoas

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Estrada passa pelos municípios catarinenses de maravilha, Cunha Porã, Caibi e PalmitosConforme o Dnit, foram feitas manutenções nos pontos mais críticos da via entre 2015 e 2017

maioria dos pontos críticos da via ficam nas laterais, próximo ao acostamento
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CAMIllA CONStANtIN

A 
necessidade de melhorias 
nas rodovias estaduais é 
pauta constante de reivindi-
cações ao governo de San-

ta Catarina. Um dos trechos que causa 
preocupação para quem costuma tran-
sitar no local é a SC-160, que inicia em 
Campo Erê e vai até São Carlos. Com 
107 quilômetros de extensão, o trajeto 
construído nos anos 1990 possui fluxo 
intenso de veículos e apresenta proble-
mas recorrentes. 

A equipe de reportagem do Jornal 
O Líder percorreu a rodovia e durante 
o trajeto foi fácil comprovar as reclama-
ções dos motoristas — além do tráfego 
de veículos pesados e da falta de con-

Com buracos e rachaduras, rodovia necessita de obras emergenciais
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ausência de proteção nas pontes causa indignação de quem passa pelo local

Empresário Delcio Graff destaca a importância de reivindicar melhorias

servação, a pista conta com diversos 
buracos, rachaduras, desnível e ausên-
cia de acostamento. Em alguns trechos, 
os carros acabam tentando desviar das 
deteriorações do asfalto e invadem a 
pista contrária. 

Delcio Graff é proprietário de um 
comércio às margens da SC-160 e rela-
ta que é comum ver as pessoas paran-
do para trocar pneus em razão das pés-
simas condições da via. Ele afirma que 
a necessidade de revitalização é urgen-
te e deve estar entre as prioridades do 
governo do Estado. “É um trecho que 
liga pontos importantes e necessita de 
manutenção constante. É uma questão 
de todos se unirem e reivindicar, princi-
palmente as lideranças”, diz. 

Em contato com o Departamento 

Estadual de Infraestrutura do Estado de 
Santa Catarina (Deinfra), a assessoria 
de imprensa repassou que não há nada 
previsto de revitalização para a SC-160 
no momento. 

É uma questão de todos 
se unirem e reivindicar

empresário Délcio Graff
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Um dos trechos que mais 
causa preocupação passa pelo 
município de Modelo. Em en-
trevista ao Jornal O Líder, o 
prefeito, Ricardo Maldaner, 
afirma que está reivindicando 
melhorias e está decepcionado 
pela falta de efetivação. 

Ele relata que em algumas 
ocasiões os buracos são fecha-
dos, mas que o trabalho não é 
suficiente e a situação está crí-
tica. “Essa é uma prioridade e 
não vamos abrir mão, é algo 
esperado e sonhado pelas li-
deranças e por todos que pas-
sam por este trajeto. Viemos 
falando com os órgãos com-

petentes e eles dizem que não 
têm dinheiro. Pedimos efetiva-
ção, pois estamos no abando-
no”, destaca.

Maldaner afirma que a via 
é uma ligação interestadual e 
conta com fluxo intenso de ca-
minhões com alta capacida-
de de carga, mesmo não sen-
do projetada para suportar tal 
peso. O fato prejudica ainda 
mais a situação e faz com que 
seja necessário o asfaltamen-
to adequado e de qualidade. 
“Essa é uma emergência e o 
Estado precisa agir. A popula-
ção não suporta mais essa situ-
ação”, enfatiza.

Essa é uma emergência e o 
Estado precisa agir. a população 
não suporta mais essa situação

prefeito de modelo, ricardo maldaner 

“EsTAmOs nO 
AbAndOnO”

Em junho deste ano o ministério 
Público de Santa Catarina (mPSC) 
obteve medida liminar para 
determinar ao Estado de Santa 
Catarina a restauração da rodovia 
SC-160, que deve ser concluída no 
prazo máximo de 12 meses, sob 
pena de multa diária de r$ 10 mil. 
a ação foi ajuizada pela Promotoria 
de Justiça da Comarca de modelo, 
que já questiona, desde 2015, a 
manutenção da rodovia.
De acordo com o promotor 

Edisson de melo menezes, o 
cenário é deplorável, com risco 
atual e diário aos motoristas que 
transitam pela região. “a atual 
situação da via é causada pelo 
simples e histórico abandono do 
poder público, que tenta solucionar 
o enorme problema mediante 
simples operações tapa-buracos, 
serviços que não resultam em 
qualquer efetividade ao resguardo 
da segurança dos usuários da 
rodovia, por vezes não durando 

uma semana”, considera. 
Segundo consta na ação, a 
situação mais grave - objeto da 
medida liminar, é um trecho de 25 
quilômetros entre bom Jesus do 
oeste e Pinhalzinho, que passa 
também por modelo e Serra alta. 
Conforme a decisão (passível de 
recurso), as obras deverão ser feitas 
dentro dos padrões técnicos, com 
restauração do pavimento asfáltico, 
instalação de sinalização de 
trânsito e estruturação de pontes. 

liminAR

Prefeito de modelo, ricardo maldaner 

Camada asfáltica está deteriorada em diversos trechosrodovia construída há mais de duas décadas ainda não recebeu revitalização

Fábio Queiroz/Agência AL

Falta de acostamento e desnível 
no asfalto colocam a segurança 
dos motoristas em risco
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ClEItON FERRASSO 

N
o total são 83,90 
quilômetros de 
extensão da SC-
161. É a segun-

da rodovia estadual mais cur-
ta da região Extremo-Oeste, 
depois da SC-163. Com iní-
cio no município de Palma 
Sola (SC) e término em Irace-
minha (SC), o pequeno trecho 
dá acesso a outros municípios 
catarinenses, por meio das 
SCs, chegando até a BR-282, 
em Iraceminha. Uma estrada 
muito utilizada por caminho-
neiros para cortar os estados 
do Paraná e de Santa Catari-
na, principalmente depois 
que foi asfaltada, em 2015. 

Márcio Roberto Giotto, 
de 39 anos, é caminhoneiro 
há 15 e mora em Romelândia. 
Ele conhece bem a rodovia, 
inclusive os pontos perigo-
sos. Os motoristas de outras 
regiões, quando enxergam 
um caminhão com placas do 
município, falam para Giot-
to: “lá tem a descida de Ro-
melândia” a “curva da morte”. 
Porém, ele já conhece o tre-
cho e anda com cautela. “Te-
nho medo. Dirijo com aten-
ção naquele trecho. É preciso 
se cuidar lá”, ressalta. 

O ponto temido é o km 
55, a famosa “curva da morte”. 
Nesse local um caminhonei-
ro morreu e outro, no início 
da descida da serra, no ano 
passado. Naquele ano houve 
uma série de acidentes envol-
vendo caminhoneiros, prin-

cipalmente com motoristas 
de outras regiões. Somente a 
Polícia Militar de Romelândia 
atendeu cerca de 25 aciden-
tes com duas vítimas fatais. Já 
a Polícia Militar Rodoviária, 
com sede em Iporã do Oeste, 
atendeu 18 e uma morte. 

Os números do passa-
do impressionam. Porém em 
2019 a realidade é diferen-
te. Os acidentes diminuíram 
devido às ações preventivas 
feitas no local. Conforme o 
vice-prefeito de Romelân-
dia e coordenador munici-
pal de Defesa Civil, Valmir 
Birkheuer, foram instaladas 
lombadas físicas e a sinaliza-

ção melhorou. 
“Após muito trabalho aqui 

no município, ajuda da im-
prensa, o governo do Estado, 
por meio da Secretaria de Es-
tado da Infraestrutura e Mobi-
lidade (Deinfra), instalou três 
lombadas físicas, sinalizou com 
placas desde o início da ser-

ra, alertou no chão para descer 
devagar, instalou ‘tartarugui-
nhas’ na pista e pintou as fai-
xas da rodovia. Outro ponto que 
ajudou foi a comunicação en-
tre os caminhoneiros. Eles tro-
cam informações nos grupos 
de WhatsApp sobre a rodovia e 
isso contribuiu muito”, explica. cAmpAnHA dE JORnAl 

AJudA nA sOluÇãO 

Devido aos acidentes frequentes na rodovia SC-161, em 
romelândia, no ano 2018, o Grupo Wh Comunicações 
criou uma campanha para alertar sobre o perigo daquele 
trecho. a campanha estampava os acidentes, a situação 
da rodovia e cobrava soluções para mudar aquela 
realidade. a repercussão do trabalho contribuiu para o 
bom resultado. ações preventivas foram feitas no local. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Ponto crítico recebeu mais sinalização e lombadas para prevenir os acidentes

acidente em agosto de 2018 na “curva da morte” em que um caminhoneiro morreu no local

vice-prefeito e coordenador municipal de Defesa Civil, valmir birkheuer, no 
início da descida da serra

márcio roberto Giotto disse que hoje a descida de romelândia está mais segura 

Arquivo/O Líder

lá tem a descida de 
romelândia, a ‘curva da morte’,

márcio roberto Giotto – caminhoneiro



,  maravilha 19 DE outubro DE 2019 29

inVEsTimEnTO Solenidade contou com a presença de lideranças e moradores na sede da comunidade

com grande festa, município inaugura asfalto 
em linha primavera
EDERSON ABI

O município inaugurou 
na manhã de sábado (11) o 
asfalto novo de Linha Prima-
vera, em Maravilha. O trecho 
é o primeiro a receber asfal-
to no interior na história do 
município.

A festa começou após 
9h30, quando moradores e li-
deranças participaram da pro-

cissão de Nossa Senhora Apa-
recida. Logo após houve culto, 
inauguração com pronuncia-
mentos, almoço e dança du-
rante a tarde. 

A inauguração teve a pre-
sença da prefeita, Rosimar 
Maldaner, e do deputado fe-
deral Celso Maldaner (MDB), 
que auxiliou no repasse de re-
cursos de emenda parlamen-
tar para a pavimentação de 

todo o trecho na comunidade.
A obra foi realizada em 

duas etapas. O primeiro tre-
cho, em Linha Primavera Alta, 
foi finalizado em 2017. Já o 
segundo trecho, com 860 me-
tros de extensão, até a sede da 
comunidade, foi construído 
neste ano. 

Solenidade inaugurou trecho que foi construído em duas etapas no interior Prefeita, deputado, moradores e lideranças participaram de procissão de Nossa Senhora aparecida

asfalto foi concluído em duas 
etapas, já recebeu pintura e vai 

ajudar moradores

Prefeitura de Maravilha

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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EducAÇãO EsTAduAl Votação para novos diretores ocorre na quinta e sexta-feira em Maravilha 

candidatos à direção de escolas 
estaduais falam sobre candidatura 
DA REDAçãO 

Na próxima semana professores, 
alunos e pais vão participar do proces-
so de escolha dos novos diretores das 
escolas que fazem parte da rede esta-
dual de ensino. Em Maravilha a vota-
ção ocorre na quinta-feira (24) no Cen-
tro de Educação de Jovens e Adultos 
(Ceja) e na sexta-feira (25) no restan-
te das escolas estaduais do município: 
Escola de Educação Básica Santa Tere-
zinha, Escola de Educação Básica Nos-

sa Senhora da Salete, Escola de Edu-
cação Básica João XXIII e Escola de 
Ensino Fundamental Juscelino Kubits-
chek de Oliveira. 

Nas eleições da próxima semana 
podem votar professores, estudantes a 
partir do 6º ano e pais dos alunos me-
nores de 18 anos. Os novos diretores 
eleitos assumem o cargo a partir de ja-
neiro de 2020, encerrando a gestão em 
dezembro de 2023. A redação do Jornal 
O Líder entrevistou todos os proponen-
tes de Planos de Gestão Escolar (PGE). 

Quero ser diretora porque é algo 
que eu me identifico, tanto como 
professora, quanto diretora de 

escola. Para mim é indiferente atuar em sala 
de aula ou direção. Gosto e me sinto feliz em 
realizar este trabalho”, proponente ao cargo 
de direção da Escola de Educação Básica Santa 
Terezinha Ilse Sirlei Schenkel Gheno, 44 anos e 
25 de experiência na Educação

Não foi uma decisão fácil, mas várias questões 
foram levadas em conta, uma delas foi manter 
a Escola João XXiii na condição que ela está. 

É um trabalho em conjunto e isso a gente percebe na 
instituição há anos. Então é uma caminhada de décadas 
que nós temos de construção, de decisões, cobrança, de 
primar o conhecimento, e o respaldo disso a gente tem 
todo dia, quando os pais dizem que estamos no caminho 
certo. temos muita coisa a melhorar, mas é uma política 
de valorização, participação e envolvimento”, Katia Zanotto 
Linke, proponente da Escola de Educação Básica João XXIII, 
que trabalha há 25 anos como professora

a decisão de defender o meu plano de gestão no 
Ceja considera exatamente a minha experiência 
com esta modalidade de ensino e a minha 

experiência também como gestora. mas principalmente por 
considerar as vivências e as convivências com a realidade 
dos alunos em sala de aula, por entender a importância e 
permanência dessa modalidade na vida dessas pessoas 
que buscam na Eja a oportunidade da construção do seu 
conhecimento, das suas habilidades, com respeito às 
diversidades e com uma formação de pessoas que querem 
uma sociedade diferente e melhor”, Alessandra Pavi Trombini, 
proponente do Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja)

Eu amo muito o que eu faço, me identifico 
com a gestão escolar e com certeza com a 
modalidade de educação de jovens e adultos. 

me sinto muito feliz e realizada com os ótimos resultados 
que estamos colhendo do nosso trabalho do plano de 
gestão de 2018 a 2019. Então eu decidi postar meu plano 
de gestão, esse novo plano, que está baseado no projeto 
político-pedagógico em relação a estas avaliações. também 
sei que tenho capacidade de executar cada uma das metas 
apresentadas, juntamente com a equipe e professores”, 
Jucilei Passoni Giacomini, proponente do Centro de Educação de 
Jovens e Adultos (Ceja)

Graciela de Souza é pedagoga com Especialização 
em Educação infantil e anos iniciais em Práticas 
interdisciplinares e Gestão Escolar. o plano 
de gestão dela tem como objetivo promover 
educação em tempo integral de qualidade, por 
meio do compromisso com o processo pedagógico, 
contribuindo para a melhoria e a democratização 
da unidade escolar, possibilitando ao educando a 
capacidade para assimilar o conhecimento, de forma 
autônoma e crítica, formando cidadãos éticos. 
Graciela de Souza, proponente da Escola de Ensino 
Fundamental Juscelino Kubitschek de Oliveira

Primeiro porque ele [plano de gestão] confronta 
a realidade. Eu vejo que é um plano cabível. 
a gente conversou com vários alunos, pais, 

alguns professores, que nos ajudaram a montar o plano. 
Nada astronômico, nada do que a gente não consiga fazer. 
ideias cabíveis, claras, que os pais vão receber em casa. 
Às vezes você pode ser um bom professor, querido pelos 
alunos, mas ser um bom gestor tem uma diferença bem 
grande. Eu já estive lá e fiz um trabalho para ser visto por 
todos, como climatização da escola, Ensino médio inovador, 
fanfarra, sistemas de som, formatura da escola”, Odair José 
Batistello (Odi), proponente da EEB Nossa Senhora da Salete

o plano foi estruturado com a participação 
dos meus colegas professores. Então, na 
elaboração, eu contei com o apoio de vários 

segmentos da comunidade. Em função disso, nós temos 
algumas metas, que são as principais, que é priorizar a 
qualidade educacional e focar na aprendizagem do aluno. 
Nós precisamos focar no pedagógico. a gente precisa de 
uma reestruturação do plano pedagógico da escola. Eu 
conto com o apoio dos colegas professores, porque é um 
conjunto. E com esse conjunto é que a gente consegue 
atingir nossos objetivos”, Aliana Cristina Cassanelli, 
proponente da EEB Nossa Senhora da Salete

Cleiton Ferrasso/O Líder

Diana Heinz /O Líder

Divulgação Divulgação

Ederson Abi /O Líder Ederson Abi /O Líder

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Globo de Produção.

PEDRO RODRIGUES DA SILVA
o primeiro prefeito do município de 
barra bonita, Pedro rodrigues da 

Silva, morreu no dia 15 de outubro, 
aos 70 anos. Seu corpo foi velado na 

igreja Católica São Francisco de assis e sepultado 
no cemitério da comunidade católica de barra 
bonita. Seu primeiro mandato foi constituído na 
eleição realizada em 3 de outubro de 1996, após 
a emancipação, sendo posteriormente reeleito. 
Entre 2009 e 2012 chefiou o Executivo pela 
terceira vez. 

LORENA SCHMITT
Faleceu no dia 9 de outubro, no hospital regional 
de São miguel do oeste, aos 87 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão Paroquial de romelândia e 
sepultado no cemitério municipal.

LENÍ ZIGG ZANIN
Faleceu no dia 12 de outubro, no hospital regional 
de Chapecó, aos 45 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela São João batista na linha Fundo união, 
em Paraíso, e sepultado no cemitério municipal.

IRNO PAULINO DE ROCCO
Faleceu no dia 13 de outubro, em sua residência, 

aos 77 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da linha ouro verde, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

PEDROLINA ALVES LICINDO
Faleceu no dia 13 de outubro, no hospital regional 
de São miguel do oeste, aos 42 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja assembleia de Deus, 
em romelândia, e sepultado no cemitério de 
romelândia.

DEORILDES GEHLEN
Faleceu no dia 14 de outubro, em sua residência, 
aos 91 anos. Seu corpo foi velado na capela 
mortuária municipal de Palmas (Pr) e sepultado 
no cemitério municipal de Palmas. 

ROMEU SILVESTRE KNOB
Faleceu no dia 14 de outubro, no hospital de 
Curitiba, aos 79 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

FRANCISCO FERRARI
Faleceu no dia 17 de outubro, no hospital São 
José de maravilha, aos 60 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa mortuária municipal de maravilha 
e sepultado no cemitério da linha rui barbosa, 
em Seara.

ALEXEI LEONOV 
o cosmonauta russo alexei leonov, 
que foi o primeiro humano a 

caminhar no espaço, morreu no 
dia 11 de outubro, aos 85 anos. Em 

1965 ele caminhou do lado de fora da espaçonave, 
fazendo um deslocamento de dois a três metros 
de distância ao longo 12 minutos e 9 segundos. 
Ele também foi o comandante da primeira missão 
espacial conjunta entre rússia e Estados unidos.

ROBERT FORSTER
o ator robert Forster morreu no 
dia 11 de outubro, aos 78 anos, 
vítima de câncer no cérebro. Ele 

estreou no cinema em 1967 no filme 
o Pecado de todos Nós e um de seus trabalhos de 
mais destaque foi na série breaking bad. Forster 
apareceu em quase 200 filmes e programas de 
televisão durante suas mais de cinco décadas de 
carreira. 

MARCO TEBALDI 
o ex-prefeito de Joinville marco 
tebaldi morreu no dia 13 de 
outubro, aos 61 anos. Ele lutava 

contra um câncer no pâncreas e 
há pouco mais de dez dias foi submetido a um 
procedimento no canal da bílis e contraiu uma 
infecção bacteriana. o político também ocupou 
cargos como deputado federal, secretário estadual 
de Educação, secretário municipal de habitação 
e presidente da agência municipal de Águas e 
Saneamento. atualmente, era presidente do PSDb 
de Santa Catarina. 

CHOI JIN-RI
a artista Choi Jin-ri, mais conhecida 
por seu nome artístico Sulli, foi 
encontrada morta no dia 14 de 

outubro, aos 25 anos. Ela estreou em 
2005 como atriz-mirim em ballad of Seodong e, 
em 2009, começou a cantar pelo grupo de K-pop 
F(x), agenciado pela Sm Entertainment. Segundo 
a emissora coreana SbS, a delegacia apurou as 
circunstâncias da morte da jovem e encontrou 

indícios de suicídio.

ANTÔNIO CARLOS VIEIRA
o ex-secretário estadual da 
Fazenda e ex-deputado estadual 
de Santa Catarina antônio Carlos 

vieira morreu no dia 15 de outubro, 
aos 78 anos, vítima de câncer. Era formado em 
economia pela universidade Federal de Santa 
Catarina e também ocupou cargos no banco de 
Estado de Santa Catarina (besc), na Companhia 
de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina 
(Codesc), nas Centrais Elétricas de Santa Catarina 
(Celesc) e prefeitura de Florianópolis. Na alesc, 
foi eleito deputado em 2002 pelo PP. Em 2010, 
assumiu como deputado estadual suplente.

LÁZARO DE MELLO BRANDÃO
o ex-presidente do bradesco e 
do conselho de administração do 

banco, lázaro de mello brandão, 
morreu no dia 16 de outubro, aos 93 

anos. Ele entrou no bradesco em 1942, quando 
a instituição ainda se chamava Casa bancária 
almeida & Companhia, e deixou o comando do 
conselho em 2017.

FRANCISCO MEDEIROS
o diretor de teatro Francisco 
medeiros morreu no dia 16 de 
outubro, aos 71 anos, vítima de 

câncer. Conhecido como Chiquinho, 
o artista foi um dos grandes encenadores da 
história recente do teatro brasileiro e trabalhou com 
profissionais de renome na área. 

MAURÍCIO SHERMAN
o ator, diretor e produtor maurício 
Sherman morreu no dia 17 de 
outubro, aos 88 anos. Ele contribuiu 

para diversas emissoras de tv do 
país, como a tupi, a Excelsior, a bandeirantes e 
a manchete – onde lançou as apresentadoras 
infantis Xuxa e angélica. Em várias passagens 
pela Globo, ajudou a criar o Fantástico, dirigiu 
humorísticos e foi diretor-executivo da Central 

obItuÁRIo

OuTubRO ROsA Programação segue hoje (19) com a Caminhada 
Rosa, com saída às 8h30 do Espaço Criança Sorriso 

Oncologista de chapecó ministra 
palestra em maravilha
ClEItON FERRASSO 

A Rede Feminina de Comba-
te ao Câncer realizou palestra na 
noite desta terça-feira (15) com 
o médico oncologista de Chape-
có André Moreno, que atende di-
versos pacientes de Maravilha. O 
encontro foi realizado na Câma-
ra de Vereadores e fez parte da 
programação do Outubro Rosa 
da Rede Feminina. 

Moreno falou, em lingua-
gem simples, sobre prevenção, 
mitos no cenário do câncer e 
explicou sobre a cura e o tra-
tamento. Um público expres-
sivo compareceu na palestra. 

pRÓXimOs EVEnTOs
Dia 19: Caminhada rosa, com saída às 8h30 do Espaço Criança Sorriso 
Dia 22: Palestra “mecânica para as mulheres”, às 19h30, no auditório da CDl, em 
parceria com o Núcleo dos mecânicos
Dia 26: Chá rosa, às 16h, no Salão Evangélico  

médico palestrou na Câmara de vereadores nesta semana

Ederson Abi /O Líder

TRAdiciOnAl
clube da bezerra Auriverde 
é promovido hoje (19)

A Cooperativa Regional Au-
riverde irá realizar a 23ª edi-
ção do Clube da Bezerra Au-
riverde neste sábado (19), em 
Cunha Porã, com palestras, 
expositores de diversas mar-
cas, orientações técnicas, des-
file das campeãs de 2018, além 
do desfile, julgamento e pre-
miação das bezerras das ra-
ças Jersey e Holandesa.

O evento conta ainda com 
exposição de máquinas e im-
plementos agrícolas, trazen-
do as tecnologias e inovações 
para facilitar o dia a dia profis-
sional do empresário do cam-
po. Nesta edição também terá 
um local especialmente pre-
parado para os participan-
tes registrarem a visita, por 
meio do estande para fotos. 

Evento irá reunir associados, colaboradores e lideranças de todo o Estado

Divulgação
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pRêmiO ElisAbETE AndERlE Município deve receber R$ 15 mil para fazer 
um audiovisual e exposição fotográfica contando a história da edificação 

projeto sobre a casa que abriga o museu 
é selecionado em âmbito de Estado 
CARINE ARENHARDt 

O município de Maravi-
lha teve um projeto selecio-
nado pelo Prêmio Elisabete 
Anderle de Estímulo à Cultu-
ra 2019. Conforme a diretora 
de Cultura, Rosi Reichert, o 
projeto se intitula “Arquitetu-
ra da memória: história e pre-
servação da casa que abriga o 
Museu Municipal de Maravi-
lha Padre Fernando Negel”.

A seleção foi feita pela 
Fundação Catarinense de 
Cultura (FCC) e agora o mu-
nicípio tem até o dia 22 de 
outubro para encaminhar os 
documentos complementa-
res. Após análise e aprova-
ção dos documentos, Mara-
vilha deve receber R$ 15 mil 
para desenvolver o projeto. 

Rosi explica que o objeti-
vo é fazer um documentário 

audiovisual, com entrevis-
tas e imagens que contarão 
a história da casa que abri-
ga o Museu, e ainda uma ex-
posição fotográfica com tex-

tos explicativos. O conteúdo 
deve ser feito em até seis me-
ses após assinatura do pro-
jeto, o que só acontece após 
análise dos documentos. 

Com o material produzido, o 
município vai fazer uma ex-
posição especial no Museu 
para apresentar o conteúdo à 
população. 

Projeto vai contar a história da casa que abriga o museu 

Divulgação

EDItAl DE CONVOCAçãO DE ASSEMBlEIA GERAl ORDINÁRIA 
PARA ElEIçãO DA DIREtORIA EXECUtIVA, CONSElHO DE 

ADMINIStRAçãO E CONSElHO FISCAl DA APAE DE MARAVIlHA/SC 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Maravilha, com 
sede em Maravilha, na rua Presidente Juscelino, nº 215, centro, através de 
sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr.  
Genuir Bassani, CONVOCA através do presente edital, todos os associados 
especiais e contribuintes da APAE, para Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada na sede da APAE, às 18h30min, do dia 21 de NOVEMBRO 
DE 2019, com a seguinte ordem do dia:

1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2017/2019;
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2017/2019, mediante 
parecer do Conselho Fiscal;
3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal da APAE de Maravilha, em cumprimento ao disposto no artigo 25, in-
ciso III e 26 do Estatuto padrão da APAE de Maravilha;
4- A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da APAE 
até 20 (vinte) dias antes da eleição, que se realizará dentre as chapas devi-
damente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, 
do Estatuto padrão da APAE.). Somente poderão integrar as chapas os as-
sociados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular há 
pelo menos 01 (um) ano nos programas de atendimento da APAE, e os as-
sociados contribuintes, exigindo-se, destes, serem associados da APAE há, 
no mínimo, 01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e fi-
nanceiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento 
APAEANO. (Art. 58, inciso II, do novo Estatuto padrão das APAES). É vedada 
a participação de funcionários da APAE na Diretoria Executiva, no Conse-
lho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício dire-
to ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das APAES). A As-
sembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 19h30min, com a 
presença da maioria dos associados e, em segunda convocação, com qual-
quer número, meia hora depois, não exigindo a lei quórum especial (art.24, 
§2º, do novo Estatuto padrão das APAES). 
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CotIDIANo

por ALySON HENRIQUE BECkER
TRÂNSITO E vOCÊ
Soldado Pm lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia militar rodoviária

ORiEnTAÇÕEs AOs pEdEsTREs pRATicAnTEs 
dE ATiVidAdEs físicAs! 

Já faz algum tempo que percebo que há certo aumento na quan-
tidade de pessoas que praticam atividades físicas nas margens da ro-
dovia, tanto na qualidade de pedestres, como de ciclistas.

É notório que a atividade física é muito importante para a saúde 
das pessoas, estando cientificamente comprovado que a prática re-
gular de exercícios traz benefícios ao corpo e à mente do indivíduo.

Porém, referidas atividades acabam se tornando um problema de 
segurança viária quando estes locais estiverem desprovidos de acosta-
mentos ou passeios públicos, ainda mais se os transeuntes deixam de 
observar as regras básicas previstas no Código de Trânsito.

Nesta semana iremos direcionar as nossas informações aos pe-
destres.

Desse modo, a legislação de trânsito prevê como o pedestre deve 
caminhar na pista de rolamento. Nesse sentido, a caminhada deve 
se dar pelas ruas de nossas cidades, quando não houver passeios ou 
quando não for possível a utilização destes, a circulação de pedestres 
na pista de rolamento será feita pelos bordos da pista, sempre em fila 
única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em 
que a segurança ficar comprometida.

Já nas vias rurais, ou seja, rodovias e estradas, se não houver 
acostamento ou quando não for possível a utilização dele, a circu-
lação de pedestres na pista de rolamento será feita pelos bordos da 
pista, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veícu-
los, com exceção daqueles locais proibidos pela sinalização e nas si-
tuações em que a segurança ficar comprometida. Isso lhe permitirá 
estar de frente para o veículo que se aproxima, podendo facilmente 
abrir espaço para a passagem do automotor.

Registra-se que o pedestre tem assegurada pela nossa lei a utili-
zação dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação. Embora ele tenha esse 
direito, isso não significa que ele possa caminhar despreocupada-
mente no sentido que lhe pareça mais conveniente. 

Nesse sentido, deixamos algumas dicas aos praticantes de ca-
minhadas e corridas em rodovias sem acostamento ou com acosta-
mento muito reduzido: 

a) evitem praticar suas atividades físicas nestes locais, pois sem-
pre há risco de acidente; 

b) se entenderem que realmente é o único local disponível, evi-
tem praticar as atividades à noite se o trecho for mal iluminado; 

c) se estiverem acompanhados, façam o deslocamento em fila 
única, no bordo da pista, e no sentido contrário ao deslocamento dos 
veículos;

d) procure vestir-se com roupas claras, facilitando que outros 
usuários da via lhes vejam.

Portanto, amigo leitor, fique atento às dicas apresentadas e lem-
bre-se: pequenas práticas podem tornar o trânsito muito mais seguro.

Tenham todos uma boa semana!

TRÂnsiTO Colisão mobilizou Samu, Corpo de Bombeiros e PRF próximo 
do entroncamento com a BR-158

grave acidente entre veículo e 
caminhão mata homem na bR-282

Um grave acidente deixou 
uma pessoa morta na noite de 
quinta-feira (17), por volta de 
19h30, na BR-282, cerca de dois 
quilômetros do entroncamen-
to com a BR-158, no trecho de 
rodovia que pertence a Cunha 
Porã. Foi uma colisão entre uma 
caminhonete Nissan Frontier, 
de Maravilha, e um caminhão 
de frutas de Chapecó. Francis-
co Ferrari, de 60 anos, conduzia 
a caminhonete.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, ele ficou preso nas 
ferragens e foi localizado in-
consciente. O motorista foi le-
vado para o hospital após ser 
desencarcerado das ferragens, 
mas não resistiu e morreu. A 
passageira estava estável no lo-
cal, mas foi levada para o hos-
pital para atendimento médi-
co. O motorista do caminhão 

Água acinzentada e espumas bran-
cas. Assim ficou parte do Rio Iracema na 
quarta-feira (16), em Maravilha, a partir 
do Centro da cidade. Moradores, incon-
formados com a situação, denunciaram o 
caso na prefeitura e na Rádio Líder FM. Na 
avaliação do biólogo Francys Balestreri, 
que trabalha na Sala de Situação, alguém 
soltou produto tóxico na água. 

“Infelizmente nosso setor não traba-
lha nessa atividade ambiental, mas enca-
minhamos a denúncia para a Polícia Mi-
litar Ambiental. Como biólogo, lamento o 
que fizeram com o Rio Iracema. Água po-

luída, peixes mortos e outros agonizando 
na beira do rio”, opina. 

A PMA esteve no local durante a tar-
de para verificar a situação, porém não foi 
possível identificar os autores do crime 
ambiental. O capitão Everton Roncaglio 
ressalta que a multa nesse caso é alta. “É 
preciso ter responsabilidade, embora haja 
a dificuldade de identificar os autores, se 
no decorrer das investigações nós conse-
guirmos descobrir quem cometeu o cri-
me, será aplicada multa”, comenta o capi-
tão. Qualquer informação relativa ao caso 
pode ser repassada para a polícia.

Equipes tiveram de retirar o motorista que ficou preso nas ferragens do veículo

moradores denunciaram o caso na rádio e Jornal o líder

Divulgação
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após cerca de duas horas, 
veículos foram retirados pelo 

guincho e trânsito liberado

não teve ferimentos.
O trânsito ficou parado por 

aproximadamente duas horas 
nos dois sentidos, formando 
grandes filas. 

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, na quinta-feira (17), junta-
mente com apoio operacional do 
Exército, realizou cumprimento 
de ordem judicial no interior de 
Maravilha. A diligência contribui 
para a integração das instituições 
e fez parte da Operação Ágata, 
que fiscaliza a região de fronteira. 

De acordo com a Polí-
cia Civil, o Exército executou 
as ações de controle de perí-

metro e patrulhamento rural, 
dando apoio à equipe da Po-
lícia Civil para executar ordem 
de busca e apreensão. A inves-
tigação tinha como alvo a apre-
ensão de armas de fogo, cujo 
procedimento tramita na dele-
gacia de polícia de Maravilha.

Segundo a Polícia Civil, de-
mais informações não serão di-
vulgadas, tendo em vista a con-
tinuidade das investigações e a 
necessidade de se manter o sigilo.

Cleiton Ferrasso/O Líder

pOluídO

inVEsTigAÇãO

Rio iracema é contaminado e polícia não 
encontra autores do crime

polícia civil e Exército realizam diligências 
no interior de maravilha

Exército e Polícia Civil realizaram ação no 
interior, mas não divulgaram detalhes

Polícia Civil
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ESPoRtE

 ONEIdE BEhLING

No domingo (13), no cam-
po do Penharol em Flor do 
Sertão, foi realizada a última 
rodada da 1ª fase do 4º Cam-
peonato Municipal de Futebol, 
categoria livre masculino. Jo-
garam Sarandi/Penharol A 1 
x 0 Posto FC; Sarandi/Penha-
rol B 0 x 0 América; FACC 3 x 
1 Cruzeiro/Sertão Alimentos. 

A classificação final da 
1ª fase ficou em 1º FACC 13 
pontos, 2º Sarandi/Penha-
rol A 12 pontos, 3º Interna-
cional 11 pontos, 4º Cruzeiro/
Sertão Alimentos 11 pon-
tos, 5º Posto FC 10 pontos, 

6º América e 7º Sarandi/Pe-
nharol B com 1 ponto cada.

Amanhã (20) serão rea-
lizadas as semifinais de ida. 
As partidas ocorrem no Cam-
po do Cruzeiro em Linha Ca-
beceira do Poço Rico e do 
Internacional em Linha Fu-
zil, com os seguintes jogos: 
Em Linha Cabeceira do Poço 
Rico às 9h45 Cruzeiro/Ser-
tão Alimentos x FACC e em Li-
nha Fuzil às 9h45, Interna-
cional x Sarandi/Penharol A. 
Os jogos de volta serão reali-
zados no dia 3 de novembro 
no campo do E.C. Penharol. 

Na noite de terça-feira (15) 
foi a oportunidade do time da 
Secretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer/Acema de futsal de 
Maravilha medir forças con-
tra São João do Oeste pelas se-
mifinais da Taça D’Lamb. A 
partida de ida ocorreu no Gi-
násio Municipal Gelso Tadeu 

Mello Lara. O placar final foi 
de 1 x 1. A situação para clas-
sificação está em igualdade 
para as duas equipes. Na par-
tida da volta em São João do 
Oeste, em data ainda a ser di-
vulgada, quem ganhar passa 
para a final. Novo empate, a de-
cisão da vaga é com pênaltis. 

TREinO Equipe da Cidade das Crianças é formada por atletas da casa 

Voleibol de maravilha em preparação 
para competição internacional 

A equipe adulta mas-
culina da AMV/Secreta-
ria de Esportes, Juventude 
e Lazer (SEJL) de Maravi-
lha, comandada pelo técni-
co Thomas Zardo, está em 
treinamento visando a 
preparação para Taça Car-
los Culmey. O torneio será 
nos dias 1º, 2 e 3 de no-
vembro em Puerto Rico, na 
Argentina.

A competição envolve 
municípios de Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul e 
Argentina. “Nossa equipe é 
uma das mais jovens, for-
mada apenas por atletas do 
município criados nas nos-

time é comandado pelo professor thomas Zardo

sas categorias de base. Pe-
gamos na chave Puerto Rico 
e Capiovi, duas equipes ar-

gentinas”, conta o técnico. 
Zardo agradece a adminis-
tração pública de Maravi-

lha, a Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer e aos 
patrocinadores pelo apoio. 
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flOR dO sERTãO mARAVilHA
definidos os 
semifinalistas no futebol

futsal adulto empata 
pela semifinal da d’lamb

cRm
25 anos do título Estadual é comemorado com festa 

O título de maior expres-
são conquistado até hoje na 
história do Clube Recreati-
vo Maravilha (CRM), o Esta-
dual de Amadores, foi come-
morado com festa e jogos de 
futebol e de futebol socie-
ty, além de janta e almoço. 

As festividades co-
meçaram no sábado (12), 
por vota das 16h, no Es-
tádio Doutor José Leal Fi-
lho, e finalizaram na Li-
nha Chinelo Queimado, no 
Complexo Esportivo Bor-

tolotto Society, onde teve 
jogo seguido de almoço. Es-

tiveram presentes na come-
moração ex-atletas e tam-

bém uma equipe de Santa 
Rosa, no Rio Grande do Sul. 

teve a presença de ex-atletas e amigos de Santa rosa, no rio Grande do Sul
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vitória simples classifica os rapazes de maravilha para a final

Cleiton Ferrasso/O Líder

libERTAdOREs 
Tudo fica em segundo 

plano pela grandeza do con-
fronto entre brasileiros no Ma-
racanã, a Catedral do Futebol 
Mundial. O chão vai tremer. A 
coluna de hoje será dedicada 
a esse confronto que vai entrar 
para a história do futebol. A 
Libertadores terá o sexto con-
fronto entre brasileiros na fase 
semifinal. Na quarta-feira (23) 
Flamengo e Grêmio prometem fazer um jogo histórico para chegar à fi-
nal da competição, que será disputada em Santiago do Chile, em jogo 
único. Nesta terça, Boca Juniors e River Plate fazem a outra semifinal.

flAmEngO X gRêmiO 
O Grêmio vai chegar mais forte do que no primeiro jogo. Apenas 

Jean Pyerre que está lesionado não vai jogar contra o Flamengo. A sequ-
ência de jogos com os mesmos atletas acabou prejudicando o time ca-
rioca. Grêmio chega mais inteiro nesta partida e o Flamengo mais can-
sado, com desfalques. No primeiro jogo foi o Grêmio que chegou sem o 
time completo, sem estar embalado. Agora, é o Jorge Jesus que tá per-
dendo peças importantes.

cHEgOu dE lídER 
Flamengo faz uma campanha sensacional no Brasileirão. Atrope-

lando todo mundo! Chegando para essa semifinal com postura de líder. 
Já o time titular do Grêmio vem de derrota para o Bahia. Se aquilo que 
foi apresentado era um teste para o jogo contra o Flamengo, o torcedor 
ficou assustado. Se jogar o que jogou contra os baianos, tá fora da Liber-
tadores. Porque além do Bahia ser pior que o Flamengo, o Grêmio teve 
muitas dificuldades em finalizar pro gol.

pAlpiTEs 
Apesar de reconhecer a qualidade téc-

nica do Flamengo, estou depositando mi-
nha confiança no Grêmio. Para jogar um 
jogo desses, ainda sendo Libertadores, é 
necessário além de qualidade técnica, ex-
periência! Será um jogo muito pegado, di-
fícil e com catimba por parte do Grêmio. 
Com o Maracanã lotado os gremistas sa-
bem perfeitamente que existem outras for-
mas para tentar ganhar. Uma delas é deses-
tabilizando psicologicamente o adversário. 
Ao estilo típico de Libertadores que é uma 
competição diferenciada.

EsTilO libERTAdOREs 
Essa partida de quarta-feira será espetacular! É preciso estar muito 

bem preparado para jogar, atletas tem que estar atentos a todos os deta-
lhes. O mínimo, o detalhe, é que vai definir o finalista. Grêmio sabe jogar 
esse tipo de partida difícil. Terá que estar bem taticamente e fisicamente.
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ESPoRtE

No sábado (19) serão re-
alizadas as semifinais da 
9ª Copa Integração Regio-
nal de Futsal categorias de 
base no munícipio de Mara-
vilha, com os seguintes con-
frontos: no Ginásio Munici-
pal, naipe masculino, às 8h, 
sub-15 Saltinho x Flor do Ser-
tão; às 8h40, sub-17 Mara-
vilha x Iraceminha; às 9h20, 
sub-11 Iraceminha x Rome-
lândia; 10h, sub-11, Mara-
vilha x São Miguel da Boa 
Vista; e às 10h40, sub-15, 

Maravilha x Tigrinhos.
No Ginásio da Escola de 

Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete, também jo-
gos pelo naipe masculino, 
que começam às 8h, cate-
goria sub-9, São Miguel da 
Boa Vista x Maravilha; às 
8h40 sub-7 Flor do Sertão x 
São Miguel da Boa Vista; às 
9h20 sub-7, Maravilha x Sal-
tinho; às 10h, sub-13, Mara-
vilha x Flor do Sertão; e às 
10h40, pela categoria sub-
9, Saltinho x Iraceminha. 

A equipe de futsal da Se-
cretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer/Acema de Maravi-
lha categoria sub-17 perdeu 
a invencibilidade na Taça 
Móveis Léo justamente na 
final. A disputa do título, 
após sete vitórias na com-
petição, nenhuma derrota e 
nada de empate, foi contra 
a equipe de São Miguel do 
Oeste Joni Gool. 

Na decisão no sábado 
(12) de manhã a equipe de 
Maravilha perdeu pelo placar 
de 4 x 1. O Joni Gool abriu o 
placar e minutos depois Ma-
ravilha conseguiu empatar, 
mas depois de sofrer o se-
gundo gol os meninos mara-
vilhenses não conseguiram 

fuTsAl Foram sete jogos e sete vitórias até a final contra o Joni Gool 

Após campanha invicta, sub-17 
perde a final da Taça móveis léo

Na categoria sub-17, 28 equipes disputaram o título

mais reverter o placar. 
De acordo com o técni-

co Gian Mauro Silva, na cate-
goria sub-17 teve 28 equipes 

disputando a taça. “Perdemos 
a final, mas mesmo assim es-
tamos de parabéns e vale des-
tacar e enaltecer o grupo que 

é formado apenas por joga-
dores de Maravilha e se pre-
parar para competições futu-
ras”, ressalta.

Divulgação

sEmifinAis

finAlisTA 

maravilha é sede da 
copa integração

maravilhense na final 
do campeonato sul 
brasileiro de futebol 

Samuel Figueiró é de 
Maravilha e veste a cami-
sa da equipe de futebol da 
AAPF CME Palmitos em 
uma competição importan-
te. O meia-atacante tem 11 
anos e está na final da cate-
goria sub-11 do Campeona-
to Sul Brasileiro de futebol 
de base. Junto com o time 
de Palmitos até agora a cam-
panha foi de 12 jogos, com 

oito vitórias, dois empates e 
duas derrotas. Eles marca-
ram 41 gols, dois desses do 
Samuel, e sofreram apenas 
10, o que garantiu os meni-
nos e o maravilhense na fi-
nal da competição, contra a 
Escola de Futebol Avança-
do de Chapecó. A decisão 
vai ser na quarta-feira (23), 
às 20h, no Estádio Municipal 
Pércio Lucca, em Palmitos. 

menino de maravilha marcou dois gols durante a competição Pai e filha no pódio recebendo o troféu da vX3 livre hayane recebendo a premiação da categoria 50 cilindradas
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VElOcROss
mais um pódio em família para iraceminhenses 

No domingo (13) a família 
Da Lus competiu em Chape-
có e da Capital do Oeste trou-
xe mais troféus para a coleção. 
¬O pai José Almir da Lus con-
quistou a quarta colocação 
na categoria Vx3 livre e a filha 
Hayane da Lus ficou na quar-
ta posição na 50 cilindradas. 

Os pilotos destacam que 
a competição foi proveito-
sa e além de conquistar lugar 
no pódio, eles adquiram ain-
da mais experiência. “Sem-
pre é válido poder participar 
dessas competições e ain-
da mais ao lado da minha fi-
lha, que é motivo de orgulho 
e motivação para não parar. 
Aproveito para agradecer a to-
dos os apoiadores e patro-
cinadores”, destacou o pai. 

A próxima competição de-
les é a Copa Oestina de Veloter-
ra, nos dias 23 e 24 de novem-

bro em Nova Erechim. A prova 
vai ser no CT Fiorini. Nesta 
competição Hayane está na se-

gunda colocação da classifica-
ção geral e Da Lus é o primei-
ro da categoria VX3 importada. 
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