
Nossa reportagem especial da semana 
trata sobre violência doméstica e as 
ações do programa da Polícia Militar Rede 
Catarina de Proteção à Mulher 
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ele me batia, 
jogava tudo no chão
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Ministério Público 
encaminha TAC 
sobre animais

Nova prefeita e 
vice-prefeito mirins 
são empossados

Capitão Moura deixa 
o comando do Corpo 
de Bombeiros 

Governo municipal informou que pediu 
prorrogação no prazo para análise do 
documento e já anunciou um programa 
de castração 

O município teve 11 candidatos que tiveram 
seus projetos avaliados pela mesa de jurados

Após sete anos de trabalho em Maravilha, o 
comandante vai para Navegantes, junto com 
o cão Johny 

maravilha

COnCurSO

“CumPri minha 
miSSÃO ”

Divulgação
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BenefíCiOS Associados terão mais facilidade para trocar pontos por produtos

Sicredi cria plataforma digital para 
Programa de recompensas de Cartões

O Sicredi desenvolveu uma 
plataforma digital para aprimo-
rar o Programa de Recompen-
sas dos Cartões Sicredi e oferecer 
ainda mais opções de resgate de 
pontos. Agora os associados po-
dem acessar o programa via pla-
taforma on-line, no site do Sicre-
di. A novidade é que a partir de 
agora os pontos podem ser res-
gatados por um único canal on
-line, o que garante maior faci-
lidade e menos burocracia na 
utilização dos pontos do cartão. 

Nesta plataforma, caso a 
pontuação para adquirir deter-
minado produto não seja sufi-
ciente, os associados também 

poderão completar o valor cor-
respondente utilizando o Car-
tão Sicredi. Outra novidade é que 
está disponível o Cashback (di-
nheiro de volta) em fatura, que 
permite ao associado trocar seus 

pontos por um crédito em fatura. 
“São muitos os benefícios do car-
tão de crédito, utilizo para tudo. 
Além da praticidade e seguran-
ça, sabemos que quanto mais 
usarmos, mais pontos conse-

guiremos e assim é possível re-
verter em produtos. O que mais 
trocamos são por passagens 
áreas, é uma grande facilidade”, 
destaca o associado de Palmi-
tos Diacir Vignatti. 

O Programa de Recompensas 
dos Cartões Sicredi tem mais de 12 
anos e mantém parceria com três 
empresas de programa de fidelida-
de. Com a nova plataforma, o ser-
viço concede aos titulares dos car-
tões Sicredi participantes pontos 
que podem ser trocados por diver-
sas opções de produtos e serviços 
como eletrodomésticos, celulares, 
diárias em hotéis e passagens aé-
reas, entre outros. 

Diacir Vignatti utiliza os cartões Sicredi para a família e suas empresas 

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

OuSaDO e Carente
Estudos de economia comportamental tornaram explícito 

nosso viés de aversão à perda. Optamos pela estabilidade quan-
do avaliamos riscos e oportunidades. É o nosso instinto de sobre-
vivência. Mas existe uma situação em que uma decisão ousada é 
considerada a melhor opção: quando não temos muito a perder.

Quando não temos uma base que precisamos ou queremos 
manter, arriscamos mais. Pode até parecer óbvio. Mas andei pen-
sando na questão de outra forma.

Se você admira alguém ousado e arrojado, atenção: pode ser que 
ele seja assim justamente porque lhe falta estrutura e responsabilida-
des. Ou porque não assume a devida responsabilidade pelo que tem.

Quem sabe ele até gostaria de ser mais conservador e cauteloso 
– mas ele não tem motivos para isso. Logo, o ousado que corre mui-
tos riscos pode ser apenas solitário e carente. Ou inconsequente.

Lembrei do Millôr Fernandes: “Quão maravilhosas são as pes-
soas que não conhecemos bem.”

*
Você já sentiu ansiedade e medo e pensou que algo estava er-

rado com você. Justo.
Não podemos esquecer, no entanto, que nosso DNA foi molda-

do na natureza selvagem. Nosso estado natural é o medo, o alerta, a 
expectativa em torno de tudo que pode dar errado. Para sobreviver 
é necessário sentir-se assim.

Milagrosamente construímos uma civilização em que o nor-
mal é a paz e a tranquilidade.

O que eu quero dizer: ter um estado emocional estável e sereno 
não é a nossa configuração biológica padrão. É algo que se apren-
de, que se pratica. E é um esforço constante pois, no menor descui-
do, você se vê de volta à selva.

*
Você mente quando conta um sonho para alguém. 
Você sabe bem como é: apareceu uma pessoa nos teus sonhos, 

mas na cena seguinte, já era outra. Você estava em um local que, na 
sequência, já não era mais o mesmo. Logo, quando vamos contar o 
sonho, precisamos inventar um pouquinho. Construir pontes que 
tragam alguma coerência e interesse para a narrativa.

Interpretar os sonhos, dessa forma, é dar significado a uma his-
tória que, em partes, você inventou. Vale alguma coisa interpretar 
uma história mal contada?

É difícil admitir, mas o mesmo acontece com as nossas memó-
rias. Vários estudos mostram o quanto elas são modificadas a cada 
novo relato. Falar do passado é reconstrui-lo a cada palavra. E falar 
do passado é também construir o filtro que vai interpretar o futuro.

Enfim, temos três opções: 1.continuar inventando narrativas 
interessantes, 2.falar sobre memórias e sonhos da forma fragmen-
tada, imprecisa e desconexa que são, ou 3.não falar nada. Eu gosto 
da primeira e da terceira.
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LIÇÕES DE VIDA
“Nunca presuma que o barulhento é forte e que 
o quieto é fraco. As tempestades mais ferozes 
surgem nos mares mais calmos” - Thomas Shelby

 
.*R$ 10 MIL
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SEGURO VIDA MULHER 
E SEGURO VIDA INDIVIDUAL

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Consumidores com geladeiras, freezers e aparelhos de ar-condiciona-
do antigos, que gastam muita energia, poderão renová-los com 50% de des-
conto, graças ao Bônus Eficiente. O programa da Celesc foi lançado na quin-
ta-feira (10) em sua 6ª edição. As vendas vão começar na segunda-feira (14). 
Outro projeto, o “Sou legal, tô ligado”, vai beneficiar famílias de baixa renda 
de 45 municípios com troca de chuveiros elétricos e lâmpadas residenciais.

eletrODOméStiCOS COm 50% De DeSCOntO

ASSIM VAI O DINHEIRO DO BRASIL

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM
-RJ), concedeu ao deputado federal David Mi-
randa (PSOL-RJ) o direito à escolta da Polícia Le-
gislativa em todo território nacional. O pedido 
foi feito pelo PSOL a Maia depois que o gover-
nador Wilson Witzel negou a solicitação da Câ-
mara para que o Estado do Rio fornecesse es-
colta a Miranda quando ele estivesse em solo 
fluminense. David Miranda é marido do jorna-
lista e dono do site “The Intercept”, Glenn Gre-
enwald. O deputado federal pediu escolta à Casa 
após receber ameaças contra ele e sua família, 
que vive no Rio. Até então, o parlamentar só con-
tava com segurança quando estava em Brasí-
lia. Muito boa a aplicação dos nossos recursos...

CRÉDITO 
IMOBILIÁRIO 

A Caixa Econômi-
ca Federal informou 
na terça-feira (8) a re-
dução de até 1,0 pon-
to porcentual das taxas de 
juros para financiamentos imo-
biliários com recursos do Sistema Bra-
sileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE). A menor taxa de ju-
ros cobrada pela Caixa passará de 8,50% mais a Taxa Referencial 
(TR) para 7,50% mais a TR. Já a maior taxa irá de 9,75% mais a TR 
para 9,50% mais a TR. De acordo com a Caixa, as novas taxas pas-
sam a valer na segunda-feira (14). O corte de juros valerá para cré-
ditos com saldo devedor atualizado pela TR no Sistema Financei-
ro de Habitação (SFH) e no Sistema Financeiro Imobiliário (SFI).

LICITAÇÕES
A Amerios realizou palestra de orientação 
sobre licitações públicas. Os prefeitos e 
gestores públicos devem estar antenados 
pelas aberrações em licitações públicas, pois 
há empresas que se dedicam exclusivamente 
e em muitas licitações os participantes  entre 
si combinam valores para lucrarem mais em 
detrimento ao poder público. Muito proveitoso o 
encontro e que sirva de alerta aos responsáveis, 
pois isso é crime.

ESTACIONAMENTOS

Precisamos agilizar estudos para resolver o caos 
que está para estacionar no centro da cidade. Che-
gam-nos diariamente reclamações de empresários de 
que os negócios estão sendo prejudicados devido a 
esse problema. Não se consegue estacionar nas prin-
cipais ruas da cidade, onde o comércio está centrado. 
Cabe aos órgãos competentes, juntamente com a mu-
nicipalidade, achar a solução, pois deixar como está 
é inadmissível. Um problema que também é mencio-
nado é que os próprios funcionários dos estabeleci-
mentos ocupam grande parte das vagas. É uma ques-
tão cultural, pois esse comportamento prejudica a 
todos, comerciantes, funcionários e clientes. Uma so-
lução é o tempo-limite de o veículo ocupar a vaga.

APOSENTADORIAS

O receio de ser prejudicado pela 
reforma da Previdência tem fei-
to muitos brasileiros correr às agên-
cias do Instituto Nacional do Se-
guro Social (INSS). Mas ainda sem 
direito à aposentadoria, a maio-
ria tem visto seus pedidos nega-
dos pela entidade. Dados do INSS 
mostram que, em 2019, até o dia 25 
de setembro, dos 1.613.541 pedi-
dos de aposentadoria, 713.428 fo-
ram concedidos, ou seja, 55,8% fo-
ram recusados e 44,2% aprovados.

A LUTA PELAS NOSSAS BRS

O deputado federal Celso Maldaner (MDB) esteve na 
sede do Dnit para tratar das nossas BRs 282 e 163, que es-
tão paralisadas por falta de repasse de verbas. Tratou do 
assunto diretamente com o diretor-geral, general Antô-
nio Leite dos Santos Filho, ao qual solicitou a imediata li-
beração dos recursos para dar continuidade às obras. Va-
mos ver o que vai resultar essa constante peregrinação do 
deputado Maldaner. Pela falta de recursos, a solução seria 
alocar as cotas dos parlamentares do Oeste para as obras. 

VALEU O NOSSO 
CHAMADO

A participação da comu-
nidade maravilhense na es-
colha dos novos membros do 
Conselho Tutelar do municí-
pio foi expressiva. Tanto nos-
so jornal, como a Rádio Lí-
der, fizeram um chamado, e 
este foi atendido. A conscien-
tização da importância de es-
colher bons membros nes-
sa difícil tarefa foi um ato 
de cidadania e cultura. Pa-
rabéns aos eleitos e suces-
so na missão a eles confiada!

CÂNCER DE MAMA

Em decisão liminar, a Jus-
tiça Federal de Santa Catari-
na determinou que a União 
forneça o medicamento Per-

tuzumabe a todas as pacien-
tes com câncer de mama 

metastático ER2 po-
sitivo, um subtipo 
agressivo da doen-

ça, nas quantidades 
necessárias para o tratamen-

to. O prazo estipulado para o 
cumprimento é de 30 dias.

DIA DO PROFESSOR

No próximo dia 15 comemoramos o Dia 
do Professor, classe querida e ad-
mirada por todos. Nós so-
mos profissionais hoje gra-
ças aos seus ensinamentos. 
A todos os professores, a nos-
sa homenagem e reconhecimen-
to pela nobre missão de 
ensinar e educar nossos fi-
lhos. Um abraço a todos!
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

vOCÊ Já Sentiu inveJa De alguém?
Caro leitor, estou invejando profundamente os moradores do 

Oeste e Sudoeste do Estado do Paraná. Quem já teve oportunidade 
de viajar por aquele Estado vai entender a minha inveja. Vamos lá: 
logo que você passa a ponte do Rio Paraná, pela nossa BR-163 (sim, 
a mesma 163 deprimente e desumana que temos), começa a inve-
ja. Em primeiro lugar, a ponte está com sua duplicação adiantada. 
E do lado de lá, a 163 está com grande parte duplicada. Mas não 
é só aquela duplicação normal. É uma rodovia em concreto! Sim, 
um concreto em grossas camadas, que deve durar sem deteriorar 
no mínimo uns trinta anos. Você anda, e não se cansa de admirar. 
Frentes de trabalho desenvolvendo suas atividades a todo o vapor, 
em uma obra que você vê que segue sendo edificada com quali-
dade. Não contente em estar invejando esta bela rodovia que cor-
ta o estado do Paraná, ao regressar daquele afortunado Estado, em 
um domingo, terminei de me corroer na minha inveja. Em pleno 
domingo as frentes de trabalho continuavam trabalhando! Máqui-
nas e pessoas trabalhando em pleno domingo, e nós aqui, pratica-
mente sem nada durante a semana, em dias úteis e que poderiam 
ser utilizados para que as obras andassem aqui por estas bandas. 
A minha inveja do povo do Paraná se concluiu quando adentrei o 
Estado de Santa Catarina e me deparei com a rodovia BR-163 (a 
mesma do Paraná...), só que aqui dentro de nosso Estado, onde, no 
meu modesto conceito, deve ser uma das piores rodovias do Brasil. 
Em resumo, se a primeira impressão é a que fica, aqueles que en-
tram pelo Estado catarinense, aqui pela região do Extremo-Oeste, e 
tem esta primeira impressão, destas rodovias deploráveis e precá-
rias, estamos bem arranjados. A primeira impressão de nosso Esta-
do, a contar pelas rodovias que adentram o estado aqui pelo Oeste, 
é horrível. Dá impressão de que você saiu de um estado cuidado, 
produtivo, pujante, e entra em um local pobre, sem atenção, des-
cuidado, jogado, e outros adjetivos que designem um total descaso 
e descuido. Em resumo, que inveja do povo do Paraná!

POStOS Da Prf terÃO Que funCiOnar 
ininterruPtamente

Noventa dias. Este é o prazo que por determinação judicial os 
postos da PRF terão que funcionar ininterruptamente. Decisão 
oriunda de ação do MPF, proferida pelo Juízo Federal de São Mi-
guel do Oeste. Não sei como a PRF irá fazer, mas partimos da 
premissa que ordem judicial tem que ser cumprida. O proble-
ma é falta de efetivo. De toda a sorte, entendo ser imprescindí-
vel que os postos funcionem ininterruptamente. É questão de 
segurança pública e de tráfego. Mas como irão fazer? Esta é a 
grande indagação. A determinação judicial atinge os postos de 
Maravilha, Concórdia, Água Doce, Joaçaba, Guaraciaba, Xan-
xerê e Campos Novos, sujeitas à circunscrição da 7ª Delegacia 
da PRF de Fronteira em Chapecó. Ou seja, a ordem está dada. 
Quanto ao cumprimento, ou como irão cumprir, o ente público 
federal terá que se virar para dar conta. 

DevOÇÃO 

No domingo (6) a comuni-
dade Santa Terezinha do Bair-
ro União em Maravilha realizou 
a tradicional festa da padro-
eira. A área de festa da comu-
nidade ficou lotada. De acor-
do com os organizadores, 
foram comercializados em tor-
no de 1.300 quilos de carne em 
churrasco. À tarde teve mati-
ne animada pelo grupo ma-
ravilhense Tchê Kakareko. 

Comunidade realiza festa da padroeira 
Santa terezinha

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Carne foi servida com tranquilidade para os participantes 

Salão ficou lotado na 
hora do almoço

Mesas foram colocadas em local improvisado fora do salão

legiSlativO Foi aprovada em segundo turno a lei que autoriza o repasse 
de recursos da coleta seletiva para entidades do município 

Câmara de vereadores realiza 
sessão e aprova quatro projetos 

A Câmara de Vereadores 
realizou mais uma sessão 
na segunda-feira (8) para 
análise de projetos, ofícios 
e indicações em Maravilha. 
O encontro teve a participa-
ção de algumas pessoas no 
plenário, principalmente li-
gadas a entidades.

Em segunda votação, 
os vereadores repetiram os 
votos da primeira sessão, 
quando foram aprovados os 
seguintes projetos: substi-
tutivo global ao projeto de 
lei nº 22/19, que autoriza a 
doação de bem móvel que 
especifica valores arreca-
dados com a coleta seleti-
va para entidades do muni-
cípio, já com uma emenda 
aditiva aprovada e fazendo 
parte na íntegra do proje-
to, acrescentando três no-
vos nomes de entidades. 
Projeto de lei nº 35/19, que 
autoriza escriturar imóvel 
adquirido e quitado atra-
vés do Fundo Municipal de 

vereadores receberam visita da comunidade para sessão de segunda-feira

Ederson Abi /O Líder

Habitação.
Em primeiro turno, três 

projetos estavam na pau-
ta. Porém o vereador Cleber 
Pertussatti pediu vistas do 
projeto que autoriza a aber-
tura de crédito adicional es-
pecial na ordem de R$ 100 
mil para a Secretaria de In-
dústria, Comércio e Turis-
mo. Foram aprovados ou-
tros dois projetos: abertura 

de crédito adicional suple-
mentar na ordem de R$ 41 
mil para a Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer, e 
prorrogação do prazo de va-
lidade do teste seletivo até o 
fim do ano que vem.

Em votação única, fo-
ram aprovados dois ofícios 
sobre cessão de uso para 
empresas de Maravilha, 
além da aprovação de duas 

indicações de Itamar Adler 
(PSD) e Ademir Unser (PP). 

Antes da palavra livre 
dos vereadores, alguns pro-
jetos foram baixados nas 
comissões e começam a 
ser analisados pelos vere-
adores. Um deles é a lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO), que prevê os gastos 
e investimentos do municí-
pio para 2020. 
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O Aeroporto Hélio Wasum de São Miguel do Oeste poderá ter a gerência 
regionalizada. A ideia partiu de um pedido da Associação dos Municípios do 
Extremo-oeste (Ameosc) para a bancada catarinense de deputados. Com isso, 
a administração deixaria de ser municipal e passaria a ser regional por meio 
de consórcio. Em conversa com o deputado Mauro de Nadal (MDB), ele afir-
mou que para isso acontecer é preciso investimento de R$ 3 milhões. O depu-
tado afirmou que a bancada do Oeste está empenhada para viabilizar esses re-
cursos. No entanto, por mais que torne o aeroporto regional, o problema ainda 
é a forte neblina no inverno. O investimento é grande. O trabalho de buscar os 
recursos é o mesmo para manter um aeroporto com dificuldade de voos de-
vido à neblina densa e localizada ou buscar novas áreas de pouso na região. 

Aeroporto regionalizado

Nossa reportagem especial da semana aborda um tema delicado e in-
felizmente comum na sociedade. Mulheres agredidas e até mortas pe-
los próprios companheiros. Relacionamentos tão abusivos e devasta-
dores que fazem com que as vítimas se sintam até incapazes de reagir, 
de denunciar, ou vergonha de contar sobre as agressões. Elas são víti-
mas, mas não raras as vezes, são julgadas. “Apanha porque merece; apa-
nha porque quer; mas porque não separa?”. São algumas das frases 
que a sociedade criou e continua propagando. Felizmente, nossa le-
gislação (há pouco tempo) passou a ser mais severa ao punir agresso-
res, mas ainda temos muito para evoluir. A nossa reportagem especial 
(páginas 14 e 15), além de relatar a história de uma mulher agredi-
da por mais de 35 anos, fala sobre a Rede Catarina, que tem como um 
dos objetivos mostrar a estas mulheres que elas não estão sozinhas. 
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OUTUBRO ROSA ANIMAL
Em apoio ao Outubro Rosa, a Ong Ame Bicho de Maravilha divul-

gou informações relevantes em suas redes sociais a respeito da pre-
venção de câncer em cães e gatos. Eles destacam que a castração antes 
do primeiro cio reduz significativamente as chances da doença e, mes-
mo após a intervenção, os tutores precisam estar atentos a alterações nos 
animais, como secreção, odor, menor apetite, sede ou apatia. É impor-
tante lembrar que, assim como no caso dos seres humanos, o diagnós-
tico precoce é primordial. Parabéns aos voluntários por constantemen-
te promover iniciativas com o intuito de conscientizar a população! 

NÃO DÁ
Não é possível agra-

dar todo mundo. Isso 
nunca será possível. E 
tudo bem. Isso acontece 
por vários motivos. Um 
deles é por sermos di-
ferentes das outras pes-
soas, o que é natural, 
também. Porém, exis-
te o problema em ou-
tras pessoas que motiva 
situações desnecessá-
rias. Acabamos julgan-
do alguém por um co-
mentário que um amigo 
fez, por uma única apa-
rição da pessoa, por um 
gesto isolado. Mas quem 
nunca teve um dia malu-
co, quando fugiu da cai-
xinha e “meteu o loko”, 
como dizem por aí. A 
verdade é que não da-
mos chances para as 
pessoas e outras coi-
sas da vida. Queremos 
tudo perfeito e prazeroso 
na estreia. Mas tem coi-
sas que merecem duas 
chances. Aquela pessoa, 
aquele estabelecimen-
to que o atendente esta-
va num dia ruim, aquele 
tênis que não combinou 
com a camisa na pri-
meira vez... É só parar 
de pensar em nós mes-
mos e ver o lado do outro. 

INVICTOS 

hoje Maravilha vai estar em quadra em São Carlos pela taça 
Móveis léo. Desejamos sorte para esta competente equipe 
comandada pelo professor Gian Mauro Silva. Os meninos da 
categoria sub-17, na competição ainda não sabem o que é perder 
e muito menos empatar. hoje contra o Joni Gool, acreditamos 
em mais uma vitória e que venha a taça para Maravilha. 

SEPARE AqUELE LIVRO DA ESTANTE 

O LEO Clube Maravilha organiza cam-
panha de arrecadação de livros. Em par-
ceria com escolas do município, além da 
participação de estudantes, os integran-
tes buscam auxílio da população. Se-
rão divulgados posteriormente alguns 
pontos de coleta de livros. Caso você te-
nha alguma obra literária que quei-
ra doar, ajude o LEO Clube. A campa-
nha deve ocorrer ainda neste mês.

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONATO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

amOr SagraDO e SuBlime é aQuele 
Que nÃO eXige reCOmPenSaS

 Quando uma pessoa atinge o 
mais elevado estágio de amor, tor-
na-se capaz de doar-se totalmen-
te ao ente amado. Jesus Cristo ensi-
nou: “Ninguém tem maior amor que 
o daquele que dá a sua vida por seus 
amigos”. O amor sublime não é aque-
le que leva a pessoa a querer arreba-
tar o outro para si, mas aquele que o 
leva a doar-se para o bem do outro.

OutuBrO rOSa
rede feminina de maravilha faz panfletagem 

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha 
promoveu uma atividade es-
pecial de conscientização na 
tarde de terça-feira (8). A ação 
de panfletagem envolven-
do voluntárias e vitoriosas foi 
realizada em alusão ao Ou-
tubro Rosa, que tem como in-

PrÓXimOS eventOS 
Dia 15: palestra com o 
médico oncologista André 
Moreno, às 19h30, na 
Câmara de vereadores

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   

Ação foi realizada na Praça Padre José bunse

Celso Ledur/ WH Comunicações

ultraSSOnOgrafia De mama Equipe está fazendo o agendamento dos 
exames e todos serão feitos no município

mutirão atende mais de 50 
pacientes em maravilha 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha está realizando um 
mutirão de ultrassonografias 
de mama neste mês, zerando 
mais uma fila de espera de pa-
cientes do município. Mais de 
50 mulheres serão atendidas 
e todos os exames serão feitos 
em Maravilha.

Conforme a secretária, Mi-
riane Sartori, a equipe já está 
emitindo as autorizações e cha-
mando todas as pacientes que 
aguardam na fila. “Estamos ze-
rando mais uma fila, mas infe-
lizmente a gente sabe que sem-
pre recomeça. Mas todas as 
mulheres que tinham enca-
minhamento de ultrassom de 

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, diz que o objetivo é zerar a fila atual

mama serão atendidas, em co-
memoração também ao Outu-
bro Rosa. Nem todas já têm data, 
estamos ligando e agendando, 

mas todas da fila serão atendi-
das”, afirma Miriane. 

O município já realizou vá-
rios mutirões neste ano, com o 

objetivo de zerar ou diminuir fi-
las de exames e procedimentos. 
Somente no mês de setembro 
foram realizados três mutirões 
atendendo pacientes com exa-
mes de ressonância magnética, 
colonoscopia e endoscopia. 

O recurso investido nos mu-
tirões é destinado para custeio 
de média e alta complexidade 
através de uma emenda parla-
mentar do deputado Celso Mal-
daner (MDB). Miriane lembra 
também que o município vai 
comprar o aparelho de ultras-
som para atender gestantes na 
ala da mulher no novo centro de 
saúde que está sendo concluído 
ao lado do prédio da prefeitura.

Arquivo/O Líder

tuito trabalhar ações de cons-
cientização e prevenção de 
câncer entre as mulheres.

O tema neste ano é “Um 

toque entre amor próprio e 
prevenção, juntos pela mes-
ma causa”. A programação 
da campanha estava pre-

vista para iniciar no sába-
do (5) com a tradicional Ca-
minhada Rosa, adiada para 
o dia 19 em razão da chuva.  

inSatiSfaÇÃO COnStante - O Que é e O Que fazer

Todos temos um pouco de insatisfação com relação a nós 
mesmos.

Eu também, de vez enquanto, e eu aposto que todo mun-
do que está lendo isso também tem. Considere algumas das 
maneiras de estarmos insatisfeitos diante de nós mesmos:

a) Temos um constante sentimento de que deveríamos 
ser melhores, fazer melhor, ser mais produtivos, mais cons-
cientes, mais resolvidos, e assim vai.

b) Duvidamos de nós mesmos quando temos que falar 
em um grupo ou em público, e sentimos que não somos bons 
o bastante para contribuir.

c) Estamos infelizes com alguns aspectos de nós mesmos, 
como nossos corpos, a aparência do nosso rosto, o envelhe-
cer, o modo como procrastinamos ou como ficamos com rai-
va ou perdemos a paciência com parceiros ou pais.

d) Achamos que precisamos melhorar.
Essa é uma condição constante, e até mesmo se recebe-

mos um elogio de alguém, achamos uma maneira de mini-
mizá-lo em nossas mentes, porque achamos que não somos 
bons o suficiente para aquele elogio.

Isso afeta nossas vidas de tantas maneiras: podemos não ser 
bons em fazer amigos, falar em público ou em grupo, encontrar 
um parceiro, alcançar objetivos profissionais, fazer o que temos 
paixão, encontrar contentamento conosco e com nossas vidas.

E não gostamos de nos sentir dessa forma, então fugimos. 
Encontramos distração e conforto na comida, álcool, drogas ou 
nas compras, atacamos outras pessoas quando estamos na de-
fensiva. Isso está no núcleo de quase todos os nossos problemas.

Então como lidamos com esse problema estrutural? A 
resposta é profundamente simples, apesar de não ser fácil.

Mas antes de eu explicar como lidar com o problema, devemos 
discutir algo primeiro – a ideia de que precisamos estar insatisfei-
tos diante de nós mesmos para fazer melhorias em nossas vidas.

Muitas pessoas pensam que a insatisfação seja um moti-
vador, um tipo de motor que te empurra bem pela necessida-
de de superá-la.

Eu não acredito nisso. Sim claro, acredito que às vezes somos 
levados a fazer melhorias porque estamos insatisfeitos conosco, e 
isso não é ruim porque temos a esperança por algo melhor.

Mas considere que:
– Quando estamos insatisfeitos conosco, é difícil ficarmos fe-

lizes quando fazemos algo bom. Ainda estamos insatisfeitos. En-
tão, fazer algo bom não chega a ser a recompensa que deveria ser.

– Temos o hábito de fugir desse sentimento ruim de nós 
mesmos, então a procrastinação e a distração se tornam o 
modo padrão, e isso fica no caminho de nossos esforços. Na 
verdade, nós nunca solucionaremos os problemas da distra-
ção e procrastinação até que aprendamos a lidar com esse 
problema de infelicidade.

– A infelicidade pode atrapalhar nossas tentativas de nos 
conectarmos com outros (porque pensamos que não somos 
bons o bastante, então sentimos ansiedade em conhecer ou-
tras pessoas). Não podemos resolver isso, não importa quanto 
você queira melhorar, até que tratemos do problema inerente.

– Até quando queremos melhorar, o sentimento de insa-
tisfação não vai embora. Então tentamos melhorar mais, e ain-
da assim ele não vai embora. Na minha experiência, ele nun-
ca vai, até que você esteja pronto para enfrentá-lo face a face.

– Durante esse incrível período de autoaperfeiçoamen-
to guiado pela insatisfação, não nos amamos. E isso é triste.

Então é possível fazer as coisas e fazer melhorias sem estar insa-
tisfeito consigo mesmo? Eu descobri que a resposta definitiva é “sim”.

Se quiserem conhecer a resposta, o texto continua no 
blog Psique & Amor por Deny Alfano ou no meu Facebook. 
Arrivederci 
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LUIZ CARLOS
PRATES

maravilha Implantação de um abrigo para animais abandonados, controle 
de zoonoses e programa de castração estão entre as principais ações

taC encaminhado pelo ministério 
Público prevê ações em prol dos animais 

lá e Cá
Já falei aqui incontáveis vezes sobre o erro humano de 

colocar a felicidade no “lá” e no “então”, isto é, lá, em outro 
lugar ou em outro momento. A velha história do “quando eu 
me formar”, “quando eu me casar”, “quando eu ganhar mais”, 
“quando eu tiver minha casa própria”... E assim por diante, 
sempre no “então”, no “quando”, nunca no agora, rarissima-
mente no agora. Ou então, a pessoa coloca a felicidade no 
“lá”: “quando eu for morar em tal lugar”, “quando eu for de 
férias para”... Sempre lá ou então, as pessoas esquecem que a 
felicidade só pode ser vivida no aqui e agora, o mais é ficção, 
pensamento mágico. E se o momento de agora estiver aze-
do, tentemos transformar esse “limão” em limonada. Os in-
teligentes fazem isso. Quem? Os inteligentes. – Ah, mas onde 
eles andam?

Vim até aqui para dizer que o Canadá já foi moda, agora 
a moda é Portugal. Milhares de brasileiros sem eira nem bei-
ra querem ir ou já foram para Portugal. Pensamento mágico. 
Portugal tem menos chances para um estrangeiro que o nos-
so Uruguai aqui ao lado, bem menos. São milhares os brasi-
leiros que já foram para Portugal e agora não sabem como 
voltar, não têm dinheiro e nem para quem pedir. O que foram 
fazer em Portugal? O mesmo que já tentaram fazer no Cana-
dá ou sei lá mais aonde. 

O Brasil tem tudo e de melhor, tudo, tudo e de melhor. 
Que ninguém me venha dizer que a vida é mais fácil lá fora, 
em Portugal ou onde for. Nosso mercado de trabalho é mais 
rico, nossas universidades são melhores, nossos lazeres são 
mais divertidos, nossas praias têm mais cores... Nosso “car-
naval” é singular. O que é que os inseguros vão buscar fora 
do Brasil, o quê? É o que dá a falta de informações e a tibie-
za para estudar e trabalhar, crer, crescer e ser. Quem achar 
que vai viver melhor fora do Brasil é um pobre bicho, como 
se diz nos galpões... – Ah, antes que esqueça, tenho dois co-
legas que estão fechando as malas, vão para Portugal. Dizem 
que o mercado por aqui está muito ruim, coitados, mas tal-
vez o problema maior deles seja não terem ainda aprendido 
o bom português... Lá também isso vai ser exigido...

anÚnCiO
Guardei nos meus arquivos uma publicidade nos jor-

nais de uma rádio, dessas rádios de hoje, que só tocam “ba-
rulhos”... No anúncio, a cabeça de uma guria e por dentro os 
pensamentos dela: - Balada, tô gorda, chocolate, cabelos, 
brincos, piercing, depilação, que roupa vou usar hoje à noi-
te, o “gato”... Mais ou menos isso. É o que imaginam que as jo-
vens pensam? Os caras devem saber do que estão dizendo... 

aDrenalina 
Todos precisamos no nosso dia a dia de adrenalina, o 

hormônio que tanto nos pode dar forças para fugir quanto 
para lutar com mais força. Usemo-lo para lutar, para vencer 
dificuldades, para realizar sonhos. Já os machinhos da ma-
mãe pensam que “adrenalina” é acelerar o carro, pobres dia-
bos da cabeça de porongo. Adrenalina, e da boa, todos pre-
cisamos. 

falta Dizer
A imprensa não pode ser desonesta, tendenciosa, políti-

ca... Noticiam que um “jovem” foi surrado pelos seguranças 
de um supermercado... O cara tinha 17 anos, nada de crian-
ça. Noticiaram da surra, mas não disseram nada sobre o rou-
bo que a “criança” tinha feito. Uma coisa não justifica a ou-
tra? É outra questão, a questão é que tinham que ter dado a 
notícia por inteiro. Depois querem Ibope, desonestos da in-
formação.

EDERSON ABI

Núcleo de Jovens Empre-
endedores, CDL e Associação 
Empresarial, Unoesc, prefei-
tura e Sebrae realizaram, na 
noite de terça-feira (8), o Con-
nection Day Empreender em 
Maravilha. O evento começou 
na segunda-feira (7) e encer-
rou com palestra na terça, no 
Lar de Convivência. 

O evento iniciou com a 
apresentação de três ideias 
de negócios do 3º Adminis-
trAÇÃO, com a participação 
de acadêmicos da Unoesc. 
Logo depois, a palestra com 
João Cristofolini, com o tema 

SuCeSSO
Connection Day empreender reúne 
grande público no lar de Convivência 

lar de Convivência ficou lotado para a palestra com João Cristofolini

“Como transformar proble-
mas em oportunidades”. Após, 
houve a premiação dos vence-
dores do 3º AdministrAÇÃO.  

Além disso, Grupo Olivei-

ra e Instituto Mix Profissões 
estiveram no encontro apre-
sentando suas atividades. Na 
segunda-feira o evento con-
tou com duas oficinas no au-

ditório da CDL e Associação 
Empresarial, com os temas 
“Como controlar o fluxo de 
caixa” e “linguagens e textos 
para redes sociais”.

Ederson Abi /O Líder

CARINE ARENHARDT 

O Ministério Público da 
Comarca de Maravilha en-
caminhou um Termo de 
Ajustamento de Conduta 
(TAC) ao Executivo e Legis-
lativo municipal, pedindo 
ações em prol dos animais. 
O prazo inicial para que o 
TAC fosse assinado pelo 
poder público encerrava na 
sexta-feira (11), no entanto 
foi prorrogado para o próxi-
mo dia 21. 

Conforme informações 
repassadas pelo Executivo, 
o município pediu a pror-
rogação para ampliar o pra-
zo de análise do documen-
to. O pedido era para uma 
prorrogação de 30 dias, no 
entanto o Ministério Públi-
co concedeu 10 dias. Ana-
lisando o TAC, o gover-
no municipal ainda não se 
manifestou sobre as pro-
postas do documento, mas 
adiantou que já está licitan-
do a contratação de servi-
ços para castração de cães 
e gatos. 

Uma lei municipal que 
prevê, entre outras ações, 
campanhas de conscienti-
zação e castração de cães e 

gatos para o controle de na-
talidade foi aprovada nes-
te segundo semestre do ano 
na Câmara de Vereadores. 

Nesta última semana 
o TAC também foi debati-
do em reunião na Câma-
ra de Vereadores de Mara-
vilha, entre o presidente da 
Casa, Jandir Primon, e inte-
grantes da ONG Ame Bicho. 
O Legislativo se colocou à 
disposição para colaborar 
com a causa, dentro que for 
de sua competência. 

Entre várias ações, o tAC propõe a implantação de 
um programa de castração de animais, com serviço 
próprio ou em parceria com clínicas; realização de 
campanhas educativas sobre tratamento ético às 
formas de vida e direitos dos animais; implantação 
de uma unidade de controle de zoonoses ou 
convênio com outro município que já tem o serviço; 
implantação de um abrigo público de animais 
ou parceria com outro município que já tenha a 
estrutura; e normalização do código municipal de 
proteção aos animais.

O Que PrevÊ O taC?

Divulgação/Pixabay
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BOmBeirOS Comandante foi transferido para Navegantes em uma política de rotatividade da corporação 

Capitão moura deixa comando e diz 
que cumpriu missão em maravilha
EDERSON ABI

O capitão João Emiliano de 
Moura Silva Miranda vai deixar 
o comando 3ª Cia do Corpo de 
Bombeiros de Maravilha. Ele 
será transferido para a cidade 
de Navegantes após sete anos 
no município. Assim, o quartel 
de Maravilha terá um novo co-
mandante a partir de novem-
bro. O anúncio oficial foi feito 
na segunda-feira (7), em con-
versa com jornalistas. 

O motivo da troca é uma 
política de rotatividade de ofi-
ciais que existe na corporação 
em Santa Catarina. O novo co-

mandante em Maravilha será o 
capitão Michael Magrini, que 
está atualmente em São Miguel 
do Oeste, mas que possui fami-
liares no município. 

Após muitos trabalhos na 
região de Maravilha, Mou-
ra deixa a função com diver-
sos resultados positivos. En-
tre eles, um novo quartel para 
a corporação, projetos envol-
vendo a cinoterapia com o 
cão de busca e novos veículos 
para o trabalho. Moura tam-
bém participou da missão a 
Brumadinho, após o rompi-
mento da barragem de rejei-
tos de minério.

Capitão afirma que conseguiu desenvolver projetos e se envolver com a comunidade

Em média, cada oficial per-
manece três anos no coman-
do em uma região. Moura lide-
rou o quartel de Maravilha por 
sete anos. Desta forma, chegou 
a hora de trocar experiências 
em uma nova área, que será no 
litoral catarinense, de onde é a 
família do capitão. “Vejo que 
cumpri minha missão aqui”, 
avalia Moura. 

Navegantes é uma região 
de porto, com 80 mil habitan-
tes e foco na Operação Veraneio. 
Moura acredita que é um desa-
fio profissional, mas uma opor-
tunidade de ficar perto da famí-
lia. Ela viaja semana que vem, 
mas a passagem de comando 
deve ocorrer no dia 14 de no-
vembro, quando o novo coman-
dante será anunciado. 

Ederson Abi /O Líder

a SaíDa

fOrÇa-tarefa

miSSÃO CumPriDa

Comandante da Força-
Tarefa do 12º Batalhão do 
Corpo de Bombeiros, Mou-

ra dá lugar a uma nova lide-
rança. A Força-Tarefa é um 
grupo de bombeiros quali-

ficados para busca, resgate 
e intervenção em áreas de 
desastres e outras questões 

específicas e será coman-
dada, agora, pelo tenente 
João Rudini. 

Entre as ações, Moura esteve em brumadinho com a Força-tarefa do 12º batalhão

Divulgação

O capitão-bombeiro Militar 
João Emiliano de Moura 
Silva ingressou no Corpo 
de bombeiros Militar de 
Santa Catarina por meio de 
concurso público no ano 
2010 e frequentou o curso 
de formação de oficiais no 
período de 2010 a 2012. 
Foi declarado aspirante 
a oficial em agosto de 
2012 e transferido para o 
município de São Miguel do 
Oeste. Em maio de 2013 foi 
transferido para o quartel do 
Corpo de bombeiros Militar 
de Maravilha, por ocasião 

da criação da Companhia 
de bombeiros Militar no 
município.
Desde então, atuou à frente 
do comando da Companhia 
de Maravilha, que possui em 
sua circunscrição os quartéis 
de Maravilha, Cunha Porã 
e Anchieta e atende nove 
municípios.
Ele assumiu o comando da 
Força-tarefa do 12º batalhão 
de bombeiros Militar no 
ano 2017. O grupo tem a 
função primordial de atuar 
na resposta aos desastres 
naturais e os provocados 

pela ação humana através de 
ações de busca e salvamento.
Em 2014 recebeu da 
corporação um filhote 
de cão da raça labrador, 
com o objetivo de treiná-lo 
para operações de busca 
e salvamento. Após ser 
submetido a uma avaliação 
criteriosa, o cão Johny 
foi certificado para o 
atendimento de ocorrências 
de busca de pessoas, em 
áreas rurais, deslizamentos 
de terra e estruturas 
colapsadas. 
Quando não está atuando no 

atendimento de emergências, 
o cão Johny e seu condutor 
realizam trabalho voluntário 
no hospital São José de 
Maravilha, momento que 
desenvolvem a terapia 
Assistida por Cães, ao 
lado dos profissionais da 
instituição.
recentemente, participou 
das buscas pelas vítimas na 
cidade de brumadinho, após 
a tragédia do rompimento 
da barragem que devastou 
a cidade em 25 de janeiro, 
deixando um grande número 
de vítimas.
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“O segredo do comércio está em 
levar as coisas de onde abundam 
para onde são mais caras”

Ralph Waldo Emerson
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

PrODuÇÃO De mOtOCiCletaS 
CreSCe 15% em um anO

A indústria de motocicletas registrou alta de 15,1% em sua pro-
dução de setembro, na comparação com igual período no ano passa-
do. Durante o nono mês de 2019, foram produzidas 92.894 motocicle-
tas, enquanto em setembro do ano passado foram 80.687. Os dados são 
da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomoto-
res, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). Pelas projeções atuais 
da Abraciclo, as fabricantes de motocicletas deverão produzir 1.100.000 
unidades no presente ano, o que representa alta de 6,1% na compara-
ção com o volume de 2018 (1.036.788 unidades). Em setembro, 87.719 
motocicletas foram licenciadas no país, representando alta de 18,4% na 
comparação com o mesmo mês do ano passado (74.067 unidades).

Divulgação

DIA DAS CrIANÇAS: 
Veja quais são os países que cobram 
mais caro por brinquedos

Iguatemi vende fatia em shopping em 
Florianópolis por r$110 milhões

A administradora de shopping centers Iguatemi informou na quarta-fei-
ra (9) que vendeu sua participação de 30% no Shopping Iguatemi Florianó-
polis por R$ 110,25 milhões. Em comunicado, a empresa afirmou que o paga-
mento da transação será feito à vista, e o valor equivale a um múltiplo de 12,3 
vezes o resultado operacional líquido (NOI) de 2018. A partir de 20 de outu-
bro, a administração do ativo será transferida para a administradora Lumine.

Reuters

Gol é mais uma vez afetada pela Boeing, 
enquanto Azul e Latam veem oportunidade

A companhia aérea Gol (GOLL4) suspendeu voos de 
11 aeronaves Boeing 737 NG para substituição de um com-
ponente após inspeções recomendadas pela agência de 
aviação dos Estados Unidos, FAA, informou a empresa na 
quarta-feira (9). A empresa estima que a paralisação ocor-
ra até o dia 15 de dezembro e que aproximadamente 3% 
dos clientes serão impactados diretamente. Para o Cre-
dit Suisse, a notícia deve ter um impacto pequeno de cur-
to prazo. “No entanto, se levar mais tempo, o efeito nega-
tivo poderá ser mais relevante, pois implicará em custos 
extras de realocação de passagens vendidas e poten-
cial perda de receita e, mais importante, em oportuni-
dades de participação de mercado para a Latam e a Azul 
(AZUL4), especialmente agora que a Avianca deixou es-
paço para ser ocupado”, comentaram os analistas, em um 
relatório enviado a clientes nesta quarta-feira à noite.

Três em cada dez brasileiros 
compram com nome de terceiros

Levantamento divulgado na terça-feira (8) 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojis-
tas) e SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito 
(CNDL) revelou que 36% dos consumidores brasi-
leiros realizaram compras com o nome de tercei-
ros nos 12 meses anteriores a pesquisa. As pesso-
as de baixa renda (38%) e os jovens (46%) são quem 
mais pedem o nome emprestado. De acordo com 
a pesquisa, a prática é mais utilizada, principal-
mente, pelas pessoas com dificuldades de aces-
so ao crédito ou que enfrentam imprevistos e não 
contam com uma reserva de emergência. Três em 
cada dez (30%) se encontravam com o limite estou-
rado no cheque especial ou cartão de crédito. Os 
mais procurados por quem pede o nome empresta-
do são as pessoas do círculo de convivência, como 
pais (28%), cônjuges (21%), amigos (17%) e irmãos 
(16%). 7% dos que pediram o nome emprestado 
não avisaram o valor da quantia que seria utilizado. 
Dos 87% que avisaram sobre o valor que seria gasto, 
11% acabaram consumindo acima do combinado.

rEINO UNIDO vAI FEChAr O CErCO 
SObrE O mErCADO DE CrIpTOmOEDAS

A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA, na si-
gla em inglês) está reprimindo as bolsas de criptomoedas, caixas ele-
trônicos e projetos de código aberto, como fornecedores de carteiras de 
criptomoedas. Esses serviços terão de cumprir os regulamentos con-
tra lavagem de dinheiro até 2020, impondo controles no estilo bancá-
rio sobre o mercado de criptoativos no país. A decisão veio como par-
te da declaração de políticas públicas da FCA sobre criptomoeda, “PS19 
/ 22: Guidance on Cryptoassets”, destinada a emissores de tokens, de-
senvolvedores de software, bolsas ou empresas de investimento que li-
dam com criptomoedas. A FCA disse em um comunicado de imprensa 
em seu site que considera esses produtos “inadequados” para investido-
res de varejo que não conseguem “avaliar com segurança o valor e os ris-
cos de derivativos ou ETNs que fazem referência a certos criptoativos”. 

Em clima de Dias das Crianças, a Picodi realizou uma pes-
quisa para analisar o preço dos brinquedos mais requisita-
dos no mundo inteiro: a Barbie e o Lego. Para comparar, fo-
ram utilizados a Barbie Sereia e a caixa média clássica de 
Lego, com 484 peças. Em relação à Barbie, o país que tem 
melhor preço é o México, custando R$ 71, enquanto a na-
ção que mais cobra pelo brinquedo é Cingapura, totali-
zando R$ 221. O preço mais alto encontrado para com-
prar Lego foi no Peru, custando R$ 322. O melhor preço 
para o brinquedo ficou com a França, na faixa de R$ 105 
para a caixa média. O Brasil, por sua vez, cobra 
R$ 102 pela Barbie, ficando na 14ª posição de 
país mais barato. Já para o Lego, o preço co-
brado é de R$ 249, um dos mais caros da lista.
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em OutuBrO
Ong ame Bicho e Senai 
promovem feira de adoção
CAMILLA CONSTANTIN

Com o objetivo de encon-
trar um lar que ofereça amor 
e carinho para os animais, a 
Ong Ame Bicho irá realizar 
a Feira de Adoção no próxi-
mo dia 18. A ação está progra-
mada para ocorrer a partir das 
13h, no Senai de Maravilha. 

Conforme os voluntários, 
que estarão no local como 
fontes de informação e cons-
cientização, atualmente são 
mais de 50 animais em lares 
temporários no município. 

O intuito da atividade, que 
conta com a parceria do Se-
nai, é conhecer possíveis ado-
tantes e mostrar o trabalho de-
senvolvido pela entidade. “O 
processo de adoção é simples, 
primeiro é necessário pre-
encher a ficha de cadastro e, 
após ser analisada, serão fei-
tas perguntas para descartar-
mos qualquer dúvida e as-
segurar que o animal não irá 
mais sofrer. Posteriormente é 
preenchido o termo de ado-
ção e combinado o repasse da 
guarda do animal”, explicam.

Atividade está programada para iniciar às 13h

Divulgação

COnheCimentO Alunos europeus vão permanecer no Brasil 
até o dia 24 deste mês 

intercâmbio Brasil/alemanha 
recebe europeus em maravilha 
NELCIR DALL’AGNOL 

Desde a quinta-feira 
(10) um grupo de jovens ale-
mães está em Santa Catari-
na para o Intercâmbio Edu-
cacional Brasil e Alemanha. 
A iniciativa é uma parceria 
da Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Sa-
lete de Maravilha e IGS de 
Wunstorf, Alemanha. Os eu-
ropeus chegaram em Floria-
nópolis na quinta-feira, na 
sexta-feira (11) fizeram um 
roteiro para conhecer a ca-
pital catarinense e hoje (12) 
os 12 integrantes do grupo 
estão em Blumenau e Po-
merode.

Os jovens alemães che-
gam à Cidade das Crianças 
amanhã (13), quando vão 

ser recepcionados pelos co-
legas da escola maravilhen-
se, parceira do projeto. Na 
região eles vão poder estu-
dar na EEB Nossa Senhora 

da Salete e conhecer locais 
turísticos do Oeste catari-
nense, bem como no Norte 
Gaúcho e Oeste do Paraná. 

Os jovens vão ficar hos-

pedados em casas de famí-
lias voluntárias até o dia 24 
deste mês, quando acaba o 
tempo de permanência de-
les no Brasil. 

Equipe de Maravilha foi receber os visitantes no aeroporto de Florianópolis 

Divulgação
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEdICINA E SAÚdE

As opções de tratamento primário e 
curativo de homens com câncer localizado 
de próstata incluem a cirurgia (prostatecto-
mia radical, que consiste em remoção com-
pleta do órgão) ou a radioterapia (uso de ra-
diação de alta energia dirigida à próstata sem 
a remoção da glândula). A escolha do trata-
mento é basicamente determinada por uma 
série de fatores, incluindo o estágio da doen-
ça no momento do diagnóstico, julgamento 
médico, preferência do paciente e os recur-
sos disponíveis.

A radioterapia no tratamento do cân-
cer de próstata pode ser empregada de duas 
maneiras:

– Radioterapia externa (sem contato 
com o paciente)

– Braquiterapia (quando a fonte radioa-
tiva está em contato com o órgão)

Na radioterapia externa se utilizam fei-
xes de radiação, hoje em dia raios-X, os mes-
mos utilizados para exames de imagem, 
mas com alta energia, capazes de esterili-
zar tumores. Na braquiterapia são utiliza-
das agulhas ou sementes implantadas dire-
tamente na próstata, também entregando 
alta dose de radiação bem restrita ao órgão.

raDiOteraPia X Cirurgia COnvenCiOnal
Apesar de serem poucos os estudos bem 

qualificados comparando radioterapia com a 
prostatectomia radical, a literatura médica de-
monstra e sugere que os resultados dos trata-
mentos de câncer de próstata com radioterapia 
(externa ou braquiterapia) são similares aos re-
sultados dos pacientes tratados por cirurgia ra-
dical, mas para tal sucesso é necessário que a 
radioterapia seja aplicada com doses certas e 
com técnicas de tratamento modernas.

A radioterapia moderna, principalmente 
a radioterapia externa, hoje é empregada com 
recursos que acompanham a evolução tecno-
lógica da medicina, da informática e da vida 
diária. A radiação externa, sem contato com 
o corpo do paciente, atinge profundamente a 
próstata com alta precisão, diminuindo, na me-
dida do possível, a dose nos órgãos vizinhos 
(intestino e bexiga). Tal precisão é alcançada 
com técnica chamada de IMRT (radioterapia 
com intensidade modulada, desenvolvida nos 

anos 90), que funciona com os computadores 
e equipamento direcionando mais dose ao ór-
gão (próstata) ou sua região e, ao mesmo tem-
po, “esfriando” a dose inevitável na passagem 
pelos outros órgãos vizinhos, o que diminui os 
efeitos colaterais do tratamento.

Outra vantagem das técnicas modernas 
da radioterapia é a capacidade de conferir dia-
riamente a posição do paciente e da próstata, 
em todas as aplicações, que costumam ser de 
20 a aproximadamente 40 aplicações, depen-
dendo do hospital onde o paciente for trata-
do. Essa técnica de conferência é chamada de 
IGRT (radioterapia guiada por imagem) e per-
mite, com maior precisão, segurança e prote-
ção dos órgãos vizinhos, empregar doses mais 
altas à próstata doente, aumentando as chan-
ces de cura dos pacientes e, também, dimi-
nuindo os efeitos colaterais do tratamento. As 
altas tecnologias (IMRT e IGRT) têm permiti-
do alcançar doses mais altas, possibilitando 
tratamentos ainda mais curtos, com técnica 
apelidada de “radiocirurgia”, de poucos dias de 
duração (até 5 dias), mas necessitando avalia-
ção a cada caso, dependendo do estágio e da 
gravidade da doença e do hospital onde o pa-
ciente será tratado.

feiXe De PrÓtOnS
Ainda como modalidade de radioterapia 

externa, existe o uso de feixe de prótons (cha-
mados de irradiação por partículas), hoje bas-
tante empregado nos Estados Unidos e Euro-
pa, mas não disponível no Brasil até o presente 
momento. Os centros de tratamento com pró-
tons são ainda maiores e de custo também 
aproximadamente dez vezes mais alto para a 
construção. Os prótons têm características di-
ferentes de penetração no corpo, e a técnica 
também promete diminuir a dose e o volume 
de radiação que atinge os órgãos vizinhos da 
próstata, mas não há um benefício comprova-
do que a torne mais curativa do que a radiote-
rapia externa convencional com raios-X utili-
zada no mundo todo.

Os tratamentos de radioterapia externa, 
independentemente da técnica, costumam 
levar aproximadamente oito semanas, com 
doses que duram de 5 a 20 minutos por apli-
cação, atingindo um total de 35 a 40 aplicações 

em média (fracionamento convencional). Os 
tratamentos mais curtos, de aproximadamen-
te 20 aplicações, costumam ser chamados de 
hipofracionamentos, e os tratamentos ainda 
mais curtos, de aproximadamente 5 dias, são 
chamados de ultra-hipofracionamentos ou 
hipofracionamentos extremos.

A braquiterapia (terapia de contato com 
a próstata) é aplicada com a introdução de 
agulhas ou sementes, em um número menor 
de dias (de 1 a 5 dias) e pode ser empregada 
como tratamento único ou como reforço da 
radioterapia externa, em situações que tam-
bém dependem do estágio da doença, da ex-
periência do hospital e da saúde do paciente 
antes do diagnóstico do câncer, pois o proce-
dimento é invasivo e exige anestesia.

Os efeitos colaterais mais esperados da 
radioterapia, hoje diminuídos pela alta tec-
nologia, são basicamente ardência e urgência 
urinária e também aumento da frequência eva-
cuatória (fezes), normalmente autolimitadas, 
de melhora esperada para após alguns dias do 
término do tratamento. Raramente esses sin-
tomas se tornam crônicos e não duram mais 
tempo do que poucas semanas. O risco de dis-
função sexual (dificuldade de ereção) após a ra-
dioterapia também existe, porém mais tardio, e 
deve ser discutido entre médico e paciente, no 
momento da escolha do tratamento.

Os médicos, preferencialmente em equi-
pe multiprofissional, devem discutir as op-
ções e podem oferecer uma única terapia aos 
pacientes com câncer inicial da próstata, que 
pode ser definitivamente curativa. Já para 
os pacientes com doença mais grave e mais 
avançada ao diagnóstico, recomenda-se que 
sejam oferecidas terapias conjuntas (cirur-
gia, seguida de radioterapia e hormônios), 
em algumas situações somadas, aumentan-
do as chances de cura nesses estágios mais 
graves. Idealmente também nesses estágios 
mais avançados, recomenda-se que os casos 
sejam discutidos entre equipe médica e pa-
cientes e familiares, avaliando as melhores 
opções de tratamento.

Fonte: www.sbu.org.br
Fernando Obst – Radiote-
rapeuta, Porto Alegre/RS

raDiOteraPia nO CânCer De PrÓStata
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COnCurSO Teve a apresentação de 11 candidatos de seis escolas do município

maravilha elege prefeita e vice-prefeito mirins 
Na noite do último dia 4 a 

Secretaria de Educação e o De-
partamento de Cultura de Ma-
ravilha realizaram a última eta-
pa do concurso para prefeita e 
vice-prefeito mirins. O evento foi 
na Câmara de Vereadores e teve 
a apresentação de 11 candidatos 
de seis escolas do município. 

Foram seis finalistas para 
o cargo de vice-prefeito e cinco 
para o cargo de prefeita, que re-
presentaram as escolas CE Mun-
do Infantil (Caic), CE Raymundo 
Veit, CE Monteiro Lobato, EEB 
João XXIII, EEB Santa Terezinha 
e EEB Nossa Senhora da Sale-
te. Os participantes precisaram 
elaborar projetos de ação com 

o tema “Maravilha: Cidade que 
educa. Como posso colaborar?”, 
que visa trazer melhorias para o 
município. O projeto foi avalia-
do na fase final pelos critérios: 
viabilidade, cumprimento das 
etapas, objetividade e criativi-
dade, clareza na apresentação, 
postura e capacidade de co-
municação. 

O concurso foi realizado em 
três etapas: a interna nas esco-
las, onde os alunos receberam 
as orientações, desenvolveram 
o projeto e passaram por uma 
seleção interna; a final munici-
pal, na qual os vencedores fo-
ram definidos; e a posse reali-
zada na tarde de sexta-fira (11). 

Segundo a secretária de educação, 
rosimeri rodrigues da Silva, os 
empossados poderão representar as 
crianças nos eventos do município, 
principalmente nos que se referem ao 
público infantil.
O vice-prefeito-mirim foi Pedro lucas 
Mattia, com o projeto Espaço para 
bebê Maravilha e a prefeita-mirim-
eleita foi Marina Koch Doerzbacher, 
ambos da Escola de Educação básica 
João XXiii, com o projeto Pedalando 
por Maravilha.

OS eleitOS

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Câmara de vereadores ficou lotada para acompanhar a escolha 

todos os participantes ganharam medalhas de reconhecimento 

Jurados também receberam um mimo de agradecimento pelo trabalho vice-prefeito-mirim é Pedro lucas Mattia e a prefeita-mirim Marina Koch Doerzbacher

Pudemos ver o diferencial na hora da 
apresentação dos nossos candidatos, tanto 
do projeto, como da parte da oralidade. 
Ele apresenta resultado que é o fruto de 
um trabalho que acontece na escola. 
Enfatizamos isso no trabalho pedagógico 
da escola e nossos alunos mostraram isso 
com suas apresentações. Conquistamos 
as premiações, tanto prefeita-mirim, 
como vice-prefeito-mirim, mas isso é 
um trabalho e não é gratuito, tanto dos 
nossos alunos quanto da equipe”.

Asta Nerling, diretora da EEb João XXiii.

Divulgação
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COmPOrtamentO

Como anda sua 
autoestima?
Já parou pra pensar qual é a opinião e a per-

cepção que você tem de si mesmo? Ela é 
positiva ou negativa? Você costuma se cri-

ticar com frequência? Tem dificuldades em se 
aceitar?

Caso sua resposta seja sim, pode ser sinal 
que sua autoestima está baixa e que seu rela-
cionamento consigo mesmo não esteja indo 
bem. Normalmente se simplifica o conceito de 
autoestima associando à percepção e satisfação 
física, mas vai muito além disso. 

Autoestima é a percepção acerca de si mes-
mo, o autoconceito somado ao valor que se tem 
de si mesmo e todos os demais pensamentos e 
comportamentos que demonstram a confiança, 
segurança e valor que a pessoa dá a si nas rela-
ções e interações com os outros e com o mun-
do. Não é apenas um sentimento, são também 
os comportamentos e pensamentos que temos 
relacionados a nós mesmos.

Pessoas com autoestima comprometida têm 
um equívoco de percepção, olham para as coi-
sas de forma distorcida. Tendem a ruminar so-
bre um mesmo assunto, são críticas contumazes 
de si próprias e condescendentes com os outros 
e têm medo de desafios e de situações novas. 

Embora não querer ser abandonado seja 
prerrogativa de praticamente todos nós, pes-
soas com autoestima comprometida temem 
com pavor o abandono e a rejeição dos outros. 
Pessoas de bem consigo mesmas também te-
mem, mas, por terem bom juízo de valor a seu 
respeito, lidam melhor com esse sentimento. 
Não se vitimizam, ao invés de ficarem estagna-
das reclamando da má sorte vão atrás de novas 
oportunidades e revertem a situação. Não la-
mentam, agem. Conseguem dizer não sem difi-
culdades. Não se violentam fazendo o que não 
querem pelo medo da opinião alheia. Pessoas 
com boa autoestima são igualmente justas con-
sigo e com o outro.

Por Débora Bock
Psicóloga na Clínica Ânima – Drª em Psicologia Clínica

O Que fazer Para melhOrar iSSO?
Primeiro, uma reestruturação cognitiva. tudo o que gera sensações está 
intimamente relacionado com os hábitos que temos, com as crenças disfuncionais 
e nem sempre verdadeiras em relação a nós mesmos e nossas atitudes e 
comunicação interna. Então, é preciso aprender a visualizar de outra forma nossas 
perspectivas e habilidades para, pouco a pouco, construir uma boa autoestima. 
Definir pequenas metas, ter momentos de lazer, se cuidar – sem comparações, 
encarar os erros como oportunidades de aprendizagem e passar tempo com as 
pessoas de quem gostamos também ajuda muito.

Fotos: Divulgação

Doutora em Psicologia Clínica Débora bock

Clínica Ânima fica localizada na Policlínica Central, em Maravilha
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Nossa reportagem especial da semana retrata um pouco da 
realidade das vítimas de violência doméstica e o trabalho da rede 
Catarina de Proteção à Mulher, da Polícia Militar

“ele me Batia,

CARINE ARENHARDT
DIANA HEINZ 

sorriso logo apareceu no rosto da dona 
Maria quando a Patrulha Maria da Pe-
nha, da Polícia Militar de Maravilha, esta-

cionou a viatura em frente à residência. Era 
uma manhã de sábado, naquele dia ela recebeu 
a guarnição e também a nossa reportagem para 
uma conversa, desta vez, com gosto de liberdade. 

É dela a frase que dá título a esta reportagem. 
Após um ano de separação do ex-companheiro, 
de quem sofreu agressões por mais de 35 anos, 
Maria aceitou dar entrevista e contar um pou-
co de sua história. Ela preferiu não usar o nome 
verdadeiro nesta reportagem, mas entendeu que 
contar sua história pode ajudar outras vítimas de 
violência doméstica a colocar um ponto final nas 
agressões dentro de casa. 

“Ele me batia, jogava tudo no chão”, dis-
se ela, ao se referir ao homem com quem divi-
diu a vida por mais de três décadas. O começo 
do relacionamento foi longe da família. Logo 
que soube do interesse amoroso e da propos-
ta de casamento, Maria se mudou com o ex-
companheiro para o Mato Grosso, onde ficou 
por 10 anos, sem sequer voltar para visitar a fa-
mília em Maravilha. 

As agressões começaram logo que o casal 
se mudou para o outro Estado. “Ninguém sa-
bia de mim. Não tinha como vir de volta. Fiquei 
até que eu tinha as três meninas pequenas, daí 
ele disse que eu era pra vir passear aqui [em 
Maravilha], mas era pra voltar. Daí eu vim e os 

meus parentes e os parentes dele não deixa-
ram mais eu voltar”, conta. 

Ela voltou grávida do quarto filho e quando 
a criança nasceu o pai também retornou para 
Maravilha, onde o casal se reconciliou. As agres-

sões infelizmente também voltaram. Na gesta-
ção seguinte, Maria foi obrigada a tomar chá de 
arruda, na época uma tentativa do companhei-
ro em causar um aborto. Ela não sabia que o chá 
poderia fazer mal à criança e só parou quando 
foi alertada por uma vizinha. 

Mãe de seis filhos, Maria enfrentou hu-
milhações e viveu por anos atormentada pelo 

medo. “Ele me cortou o cabelo, bem curti-
nho, com um facão”, conta. A vida só melho-
rou quando Maria decidiu denunciar o caso à 
polícia. Com 63 anos, ela foi a primeira mulher 
a concluir todo o processo de atendimento do 
programa Rede Catarina de Proteção à Mulher, 
da Polícia Militar, criado em 2018 para acompa-
nhar vítimas de violência doméstica. 

jogava tudo no chão, acho que 
tinha ciúmes de mim” 

Depois da ameaça de morte, 
uma rede de proteção
“Aquele dia ele chegou em casa bêbado 
mesmo, daí me agrediu, me pegou pelo 
cabelo e disse ‘eu vou te matar’. Daí o meu 
filho pulou a janela e derrubou ele”, relata. 
Foi a partir deste episódio, há pouco mais 
de um ano, que Maria decidiu que era hora 
de colocar um ponto final nas agressões. 
A ameaça, que por pouco não resultou 
numa tragédia, foi no início de uma 
manhã. logo depois, Maria foi até 
a delegacia de Polícia Civil. Como 
não era horário de expediente na 

delegacia, retornou e foi até o quartel 
da Polícia Militar. Os procedimentos 
legais começaram imediatamente. O 
ex-companheiro foi retirado de casa, 
Maria conseguiu uma Medida Protetiva e 
passou a ser acompanhada pela Patrulha 
Maria da Penha, da rede Catarina. 
Depois de aproximadamente um ano, o 
trabalho da rede Catarina encerrou. O 
ex-companheiro foi embora da cidade 
e ela passou a se sentir, finalmente, 
protegida e feliz.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

 Maria sofreu agressões do companheiro por mais de 35 anos 

Os anos de sofrimento e humilhação só acabaram quando ela decidiu denunciar

Aquele dia ele chegou em 
casa bêbado mesmo, daí me 
agrediu, me pegou pelo cabelo 
e disse ‘eu vou te matar’”, 

Maria 
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COmO é O traBalhO Da 
reDe Catarina De PrOteÇÃO à mulher

O programa Rede Catarina de Proteção à 
Mulher tem como objetivo dar atenção mais 
qualificada à violência doméstica e familiar. O 
programa atende mulheres com medidas pro-
tetivas e boletins de ocorrência de violência do-
méstica. Conforme o capitão da 3ª Companhia 
da Polícia Militar de Maravilha, Altair Lisot, a 
Patrulha Maria da Penha é formada por dois 
soldados militares, sendo uma policial mulher 
e um policial homem, cargos atualmente ocu-
pados pelos soldados Diego Villa e Silvia Cristi-
na Bortolanza. 

Já na primeira visita a vítima recebe to-
das as informações sobre o funcionamento da 
Rede, sobre direitos e pode optar por aceitar ou 
recusar o acompanhamento oferecido pela pa-
trulha.  “São conversas, amostragem de dados, 
para que a vítima entenda que não acontece só 
com ela, que inicialmente pode parecer sim-
ples, mas se torna mais complexo se não tiver 
um passo inicial. É uma conversa que mostra 
a realidade e que ela não está sozinha naquele 
momento”, afirma Villa. 

Lembra da dona Maria? Para ela esse apoio 
dos policiais foi fundamental.  “Eu sempre di-
zia pra ele: um dia eu vou me defender, vou me 
livrar de você. E ele me dizia que não, que eu 
nunca ia me livrar dele. Eles [policiais militares] 
me deram mais força. A mesma coisa que eu fiz, 
as outras mulheres têm que fazer também. De-
nunciar, separar e viver a vida delas. Hoje estou 
feliz”, afirma. 

Para o soldado Villa, quanto mais informa-
ção e proteção, mais coragem as vítimas têm 
para denunciar novas tentativas de aproxima-
ção, desrespeito à Medida Protetiva, e para bus-
car o fim dos relacionamentos abusivos. 

OS nÚmerOS e reSultaDOS Da reDe Catarina
Desde que foi implan-

tado na 3ª Companhia da 
Polícia Militar de Maravilha, 
atendendo 10 municípios da 
região, a Rede Catarina já 
somou mais de 400 visitas. 
O programa tem atualmen-
te 28 mulheres em acompa-
nhamento na região, sen-
do que 19 delas residem em 
Maravilha. Desde o ano pas-
sado, 68 mulheres já encer-
raram o atendimento. O tra-
balho da patrulha termina 
quando o agressor não re-
presenta mais um risco à 
vítima, ou se a mulher dis-
pensar o acompanhamento 
por vontade própria. 

A soldado Silvia afirma 
que aproximadamente 90% 
das vítimas já acompanha-
das pela patrulha não regis-
traram novos episódios de 
violência doméstica, o que 
demonstra os bons resulta-
dos. A região atendida pela 
3ª Companhia também não 

registrou nenhum caso de 
feminicídio desde a implan-
tação do programa. 

“Esse contato da guarni-
ção com as vítimas fez com 
que se criasse bastante con-
fiança, a ponto das demais 
vítimas que até então não de-
nunciavam se manifestarem”, 

reforça o capitão Listot. 
Na região da 3ª Compa-

nhia os casos mais comuns 
são ameaças. “Alguns ca-
sos são de lesão, através de 
soco, empurrão, porém nos 
casos onde houve lesão an-
tes teve a ameaça. Então da 
pra se dizer que em 99% dos 

casos a ameaça está presen-
te”, afirma o soldado Villa. 
A soldado Silvia comple-
menta que a violência na re-
gião abrange todas as fai-
xas etárias e classes sociais. 
“Não tem uma característica 
comum e os números são 
bem elevados”, finaliza. 

Patrulha Maria da Penha visita vítimas de violência doméstica

Capitão da Polícia Militar, Altair lisot

Soldados Diego villa e Silvia Cristina bortolanza

TRABALHO EM REDE 

O capitão lisot explica que o programa 
está dentro da chamada governança 
pública e como o próprio nome sugere, 
é um trabalho em rede, portanto envolve 
vários órgãos. Polícia Civil e Poder 
Judiciário também são acionados quando 
necessário. Serviços oferecidos pelo poder 
público municipal, a exemplo do Caps, Cras 
e Creas, também são envolvidos na rede, 
prestando todo apoio psicológico e social 
para as vítimas de violência doméstica. 

nÚmerOS DO OeSte 
Os números a seguir representam os registros de violên-
cia contra mulher no Oeste catarinense entre janeiro e 
agosto de 2019. Os dados são da Secretaria de Seguran-
ça Pública de Santa Catarina. 
Estupro – 430
Tentativa de homicídio – 19 
Agressão – 2.255 
Roubo – 218

feminiCíDiO: 
Expressão utilizada internacionalmen-
te para caracterizar mortes não aci-
dentais de mulheres em âmbito fami-
liar, ocasionadas por seu parceiro ou 
alguém de convívio familiar. No Bra-
sil, este crime está previsto desde 2015, 
com a lei nº 13.104, que alterou o art. 
121 do Código Penal. Essa lei prevê o 
feminicídio como uma circunstância 
qualificadora do crime de homicídio.

feminiCíDiOS em 
Santa Catarina 

Em pouco mais de nove 
meses, o número de 
feminicídios em Santa 
Catarina em 2019 
igualou o total de casos 
registrados em 2018. São 
42 mulheres mortas em 
razão do gênero entre 1º 
de janeiro e 7 de outubro. 
A maioria dos assassinatos 
tem como principal 
suspeito o companheiro ou 
ex-cônjuge da vítima. E em 
todos os casos a vítima já 
tinha, ao menos, um relato 
anterior de violência, seja 
ele formal ou não.

Divulgação
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CaOma Evento contou com a participação de pessoas de diversos municípios do Oeste do Estado 

maravilha realiza quarta edição da 
exposição de orquídeas 
NELCIR DALL’AGNOL

No último dia 4, no Lar 
de Convivência, foi realiza-
da a abertura da 5ª Exposi-
ção de Orquídeas em Maravi-
lha. Com mais de 400 plantas, 
o evento foi uma parceria en-
tre o Círculo de Amadores de 
Orquídeas de Maravilha (Ca-
oma) e a Federação Catari-
nense de Orquidofilia e As-
sociações de Orquidófilos de 
Chapecó e Anchieta. No mes-

mo dia houve o julgamento 
das melhores plantas. 

No sábado (5) a exposi-
ção de orquídeas, suculentas 
e plantas ornamentais perma-
neceu aberta. Às 14h foi rea-
lizado curso gratuito de culti-
vo de plantas. Domingo (6) o 
evento continuou até às 17h. 

Para a presidente do Cao-
ma, Adriane Lúcia Santin Hi-
ckmann, a avaliação do even-
to foi positiva e em relação às 
plantas, neste ano, teve de me-

lhor qualidade que em outras 
edições. Sobre o público, ela 
avalia que teve boa presença, 
pois houve a visita de pessoas 
vindas de outros municípios, 
como São Carlos, Caibi, Mon-
daí, Saudades, Descanso e São 
Miguel do Oeste. “No curso de 
Cultivo de Orquídeas o públi-
co foi de mais de 50 pessoas, o 
que dá pra avaliar como uma 
boa participação”, ressalta. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Esta ficou em primeiro lugar na sua espécie Flores serviram de cenário para conversa entre amigos Cores exóticas presentes na exposição de Maravilha

lar de Convivência ficou 
tomado pelas plantas
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

Excelente fim de semana a todos!
Por Julia Manglano

educar bem
Como ter autori-

dade sem ser au-
toritário? Como 

tornar o dia a dia com as 
crianças algo prazero-
so para elas? Como aju-
dar os filhos para que te-
nham autoconfiança? 
Listamos algumas dicas 
que podem ajudar pais 
e mães nesse desafio.

1) Atender às suas necessidades 
é o primeiro passo para evitar 
a irritação e desobediência por 
parte das crianças. Os pais 
não devem, por exemplo, exigir 
que um filho pequeno fique 
uma hora esperando a comida 
chegar num restaurante, ou 
confiná-lo num apartamento 
pequeno o dia inteiro.

2) Deixar  que as crianças 
brinquem, se movimentem, 
aprendam e durmam no tempo 
e as horas necessárias.

3) Estimular a independência 
da criança. Ela deve poder 
decidir e ter que assumir as 
consequências naturais de suas 
decisões. Se ela, por exemplo, 
não quiser almoçar, respeite sua 
decisão e não a force a comer, 
mas depois deixe que passe 
fome até a próxima refeição.

4) Estabelecer consequências 
para as más ações das 
crianças. Estas devem ser 
constantes, aplicadas por pai 
e mãe, imediatas, razoáveis 

e relacionadas com o que 
queremos corrigir (se a criança 
sujou a sala, a consequência é 
ter que limpá-la; se pintou as 
paredes com canetinhas, ficará 
privada de usá-las durante dois 
dias, por exemplo).

5) Exigir sem ceder nas 
consequências estabelecidas. 
Evitar ameaçar com um 
castigo e depois ficar com 
pena de aplicá-lo, porque, 
nesses casos, os pais perdem 
autoridade.

6) Evitar divergências entre pai 
e mãe e, se as houver, um não 
deve desautorizar o outro na 
frente dos filhos.

7) Estabelecer poucas normas 
e de fácil execução. isso facilita 
para que os pais tenham foco e 
constância na exigência e não 
precisem ceder.

8) Dar exemplo e também viver 
as normas estabelecidas.

9) Ser sincero e sempre falar a 

verdade aos filhos.

10) Elogiar mais as ações positivas 
do que corrigir as negativas. Para 
cada crítica, fazer pelo menos 10 
elogios verdadeiros.

11) Nunca humilhar a criança.

12) Demonstrar à criança que 
você confia nela.

13) Amar os filhos de forma 
incondicional!

dicas valiosas para

os filhos
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Distinção
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do
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Ameaças
comuns

em filmes
de terror

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

de
abelhas

Top (?): 
a lista

dos dez
melhores

Folguedo
ruidoso e

alegre

Época
ideal para

vender
ações

Parte de
chapéus
como a

pala
Dão "vida"
às ideias 
dramatúr-
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"Outro",
em

"alopatia"

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

Fecho 
(?): 

zíper
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Sexta-feira Santa
Tempero utilizado 
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Criado de
nobres

1.002, em
romanos
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Tecla de 
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Tópico de
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O fruto do
pecado
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Clássico
do futebol
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Extensão

de terreno

Açúcar
produzido
na Guiana
Nascidos

Igual;
mesmo
Rio da
Rússia

Conve-
niência

Verão, em
francês

Grupo
feminista
ucraniano

O mais
caro do
edifício 

é a
cobertura

O "você"
do gaúcho

Veludo,
em inglês

Vaidoso

Acabada;
concluída

Posto em liberdade
(o réu)

A propaganda que
constitui o crime

3/été — for — ten. 5/femen. 6/velvet. 7/pândega. 8/demerara.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Há alguns anos o mês de 
outubro recebeu um novo sig-
nificado e uma nova cor com 
a campanha do Outubro Rosa. 
E se você, assim como mui-
tas pessoas, gosta ou precisa se 
vestir de cor-de-rosa em qua-
se todos os dias desse mês, mas 
fica com dúvida das melhores 
combinações ou não aguen-
ta mais combinar a cor só com 
branco ou preto, vou te mos-
trar algumas opções certeiras 
com base em estudo de círcu-
lo cromático. 

Rosa, alaranjado e verde: 
se você gosta de looks mais ou-
sados, pode apostar na mistu-
ra que obtemos em uma tría-
de de cores. Pode parecer que 
essas cores não têm nada a ver 
entre si, mas veja a foto que es-
colhi de um look maravilhoso 
usando a combinação e perce-
ba como, surpreendentemen-
te, agrada aos olhos. 

Rosa e verde: são as co-
res complementares, ou seja, 
opostas, cuja mistura gera alto 
contraste. É indicado para 
quem gosta de ousar, mas não 
tanto assim! Os tons podem 

ser diferentes, sendo o verde 
mais em tom pastel, enquanto 
o rosa fica mais chamativo, ou 
vice-versa. 

Rosa e roxo ou rosa e ver-
melho: é a combinação do rosa 
com suas cores vizinhas no cír-
culo cromático, já que o rosa 
tem o vermelho de um lado e 
o roxo do outro. A mistura é in-
dicada para quem quer sair da 
mesmice e começar a ousar aos 
poucos e também vale juntar 
rosa, roxo e vermelho em um 
mesmo look! A combinação de 
rosa com vermelho apareceu 
novamente com força nas últi-
mas temporadas de moda eu-
ropeias e promete ser uma das 
grandes tendências do próxi-
mo ano e finalzinho deste.  

Todas essas combinações 
também podem vir apenas em 
detalhes no look. Caso não se 
sentir à vontade para as mis-
turas mais ousadas, você ainda 
pode apostar em um tom sobre 
tom. Basta combinar um cor-
de-rosa mais forte com um ou 
mais tons mais claros. O mais 
importante é aderir à causa 
sem deixar o estilo de lado!

COreS Que melhOr COmBinam COm O rOSa

Analogia rosa e roxo

Analogia rosa e vermelho

tom sobre tom tríade Complementares
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agenDa De eventOS

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

12/10 Criança, a Festa é Sua – 14h – 
Espaço Criança Sorriso 
- Festa Comunitária – 11h – linha 
Primavera Alta

13/10 Festa da Padroeira Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida – 11h – linha Central
- Festa Clube de Mães – 11h – linha Nova 
brasília 

18/10 Jantar 11ª edição da Oktoberfest in 

Maravilha – 20h30 – Centro Cultural 25 de 
Julho 

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)  

maravilha

Moser, que você tenha 
muita alegria, paz, saúde 
e felicidade. Parabéns 
pelo aniversário (13). 
homenagem de sua 
família e amigos.

Francione, parabéns pelo 
aniversário e por ser tão 
especial! você merece ser 
muito feliz!! Felicidades 
sempre! votos de sua 
família. 

Julia, parabéns por mais um 
ano de vida, por esse dia tão 
especial. Que essa data seja 
cheia de amor, paz, carinho e 
tudo de bom, pois você merece… 
Feliz aniversário!

Carla, que a sua caminhada seja de 
muita luz, que o amor seja o adubo 
de sua vida e que a felicidade reine 
sempre no seu coração. Parabéns! 
homenagem de toda a sua família.

Micheli, a vida é maravilhosa e viver é 
um privilégio, por isso comemorar mais 
um aniversário deve ser sempre motivo 
de alegria e gratidão. Parabéns, muitas 
felicidades, uma homenagem de toda 
sua família. 

Simone e Cinara, parabéns por mais 
um ano de vida!  Curtam muito seu 
aniversário e todos os dias desfrutem da 
vida ao máximo, pois vocês merecem ser 
felizes sempre. Felicidades! 
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARQUITETANdO

“O ÚltimO BaOBá” - COnheÇa a lenDa afriCana 
SOBre O renaSCimentO Da eSPeranÇa

Ninguém acreditava mais nas antigas lendas. Os narradores que 
se sentavam embaixo do baobá a desemaranhar longas histórias, 
protegidos pelas estrelas, já tinham partido quando a areia chegou.  
As palavras estavam caladas.

Ninguém mais acreditava em um céu protetor. África era um 
enorme lençol amarelo. A areia, grão a grão, tinha construído um 
grande deserto. Interminável. Ninguém percebeu, ou ninguém quis 
se dar conta. 

A desolação chegou em silêncio. Aconteceu quando os glaciais se 
esvaneceram em uma queixa interminável, quando os ursos e as baleias 
se converteram em recordação, quando as águias perderam o rumo.   

O céu, cansado da torpeza da humanidade, se refugiou em ou-
tro céu, mais distante. Fugiu. Não podia mais proteger a terra. O velho 
tinha visto as pessoas partirem, os mais jovens em direção ao norte, 
os mais fracos em direção à escuridão. Sentiu uma nostalgia distan-
te o invadir lentamente. O velho narrador, embaixo do último baobá, 
contou uma lenda antiga.  

Nela, falava do nascimento das estrelas, da luz, do mundo… 
Mas não havia ninguém mais disposto a escutar um velho prosador. 
Olhou em torno, procurando algum ouvido. África, rio amarelo, es-
tava rodeada de silêncio. Buscou uma estrela perdida, no céu só ha-
via escuridão. 

O velho apoiou as costas cansadas no tronco dolorido do baobá. 
Casca com casca. Pele rachada, alma dolorida. A árvore da vida estreme-
ceu. O vento dava rajadas contra a areia carbonizada. Tinha que partir. 
Sabia que tudo se acabava. O último baobá e a última voz da África iriam 
embora juntos. Abriu o punho. Trêmulo, contemplou a semente dimi-
nuta que havia guardado tanto tempo. A semente da esperança.  

Olhou a árvore. Era o momento. Não se pode atrasar a retirada. 
Separou a areia até chegar a terra. Virou a mão e, pela linha da vida, 
girou a semente até encontrar um sulco. O baobá havia aberto a cas-
ca e do oculto coração brotou a água milagrosa. A árvore era a vida. 

O velho voltou a fazer crescer baobás grandiosos como gigantes 
que beijavam as nuvens. Agora, sobre os escritórios, nos telhados, so-
bre as avenidas e os trens; nos beirais, sobre comércios, bancos e mi-
nistérios crescem trepadeiras coloridas. Embaixo delas, está escondi-
da a destruição como uma lembrança dolorosa.

Entre os dedos tremeu a semente. Diminuta e brilhante. Nunca 
imaginou que sairia de lá um dragão alado, uma sereia de ondulan-
tes cabelos, um sonho eterno de esperanças.

Este conto nos apresenta uma reflexão sobre a esperança, por ve-
zes quando tudo está perdido, existe um sinal de esperança e ela pode 
ser simples, como uma sementinha. Mas precisamos acreditar, saiba 
que você nunca está sozinho, por mais problemas que precise  enfren-
tar, eles são oportunidade de crescimento e devemos  aproveitá-las. 

Que os baobás possam renascer em suas vidas e que tenhamos 
um lindo fim de semana.

CimentO QueimaDO: 
vantagens, dicas de uso

Você sabe o que é cimento queimado? Se ainda 
não conhece esse recurso do mundo arquitetônico, 
hoje vamos mostrar como usar cimento queimado 

em diferentes lugares e ambientes. 

O material em si não se 
trata de coisa nova… A novi-
dade está, na verdade, em seu 
uso revolucionário, que está 
em alta. Atualmente, há mui-
tas opções legais e pontos po-
sitivos que iremos falar ao lon-
go do texto.

Esse tão comentado recur-
so é simples e puramente uma 
argamassa que consiste em ci-
mento, areia e água. Com o 
chão bem nivelado, essa mis-
tura é aplicada na superfície a 
fim de ficar o mais plana pos-
sível. Se você achou tudo nor-

mal e está pensando em um 
chão tipo contrapiso, vamos 
ao ponto em que as coisas mu-
dam um pouco. Depois de ni-
velar essa argamassa e com a 
mistura ainda úmida e mole, 
joga-se pó de cimento seco por 
toda a superfície e com uma 
desempenadeira espalha-se 
o pó. E apesar de ter a palavra 
“queimado” no nome, nenhu-
ma técnica que envolve fogo é 
utilizada. Depois do processo 
feito, é só esperar pela secagem 
da superfície e o resultado será 
uma superfície lisa e nivelada. 

O Que é CimentO QueimaDO?

Entre as vantagens do ci-
mento queimado podemos 
citar: aparência diferenciada 
e rústica; versatilidade, po-
dendo ser usado nos mais di-
versos ambientes internos e 
externos; ausência de rejun-
tes; baixo custo; aplicação 
simples, podendo ser usado 
inclusive sobre pisos já ins-
talados. Mas como nem tudo 
pode ser perfeito, há alguns 
pontos negativos: porosida-
de, podendo absorver par-

tículas de sujeira e líquidos, 
caso não seja impermeabili-
zado; trincas e manchas que 
podem surgir com o tem-
po. Esses probleminhas são 
normais, mas podem ter sua 
incidência minimizada se 
a aplicação for feita corre-
tamente em um contrapiso 
preparado e se for enverni-
zado logo após sua secagem; 
torna-se escorregadio quan-
do está molhado; pouca uni-
formidade.

vantagenS e DeSvantagenS

OnDe uSar CimentO QueimaDO? 
Este material normalmente é as-
sociado a um estilo industrial 
e urbano, mas isso não signifi-
ca que sua casa deve seguir uni-
camente essa linha para aderir à 
tendência. Hoje em dia as regras 
de combinação são mais elás-
ticas e elementos surpresa são 
muito bem-vindos. Em verda-
de, o mix de estilos de forma har-
mônica é o que mais vemos nas 
exposições e revistas. A técnica é 
muito versátil e por isso permite 

a aplicação em diferentes super-
fícies.  A única ressalva fica para 
o interior do box, já que ele é po-
roso e produtos como sham-
poo, condicionador e sabone-
te podem reagir com o recurso 
utilizado e mudar suas carac-
terísticas iniciais. Sua contrain-
dicação para o uso no box tam-
bém se justifica pelo fato de 
ficar escorregadio em contato 
com a água, como mencionado 
anteriormente. 

Versátil não só em relação ao 
ambiente em que pode ser utili-
zado, mas também na harmoni-
zação com diferentes materiais de 
construção, a técnica do cimento 
queimado tem sido muito escolhi-
da pelos arquitetos brasileiros para 
projetos de casas nos últimos anos.

O resultado, obtido por uma 

mistura de areia, cimento e água 
preparada in loco, é uma alter-
nativa de baixo custo que possui 
boa durabilidade quando se tem 
uma manutenção adequada e re-
gular. O efeito tem se tornado tão 
procurado que também é possí-
vel encontrar porcelanatos e tin-
tas com textura semelhante.

https://www.archdaily.com.br/br/tag/materiais
https://www.archdaily.com.br/br/tag/cimento
https://www.archdaily.com.br/br/tag/porcelanato
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por MAyARA GOLZER

FISIOFISIC

Texto de Mayara Golzer, fisioterapeuta da Fisiofisc

PiSaDa erraDa PODe 
trazer COnSeQuÊnCiaS: 

O tipo de cada pisa-
da está relaciona-
do com a maior car-

ga de peso distribuída sobre 
os pés. Essa carga pode ser 
mais centralizada, como é o 

caso do pé neutro, pode ser 
uma distribuição mais late-
ral, como é o caso da pisada 
supinada, ou então pode ser 
medial, como é o caso da pi-
sada pronada. 

Em virtude de uma pos-
sível pisada “errada”, ocor-
re uma adaptação do corpo. 
Esse posicionamento errô-
neo gera sobrecargas desne-
cessárias, desencadeando 
tensões nos músculos, difi-
cultando a boa mobilidade e 
o alinhamento corporal.

Como consequência, es-
sas sobrecargas podem cau-
sar desconfortos, dores e até 
o desgaste prematuro das ar-
ticulações. Este desgaste é 
conhecido como artrose e 
pode ocorrer em várias regi-
ões, principalmente na colu-
na vertebral, joelho e quadril, 
além de outras consequên-
cias e alterações.

COnheÇa a Palmilha POStural
Nossos pés são sensíveis a va-

riações, que são transmitidas ao 
Sistema Nervoso Central. As pal-
milhas, por sua vez, estimularão os 
neuroreceptores da região plantar 
promovendo uma reprogramação 
postural, auxiliando assim no trata-
mento de desconfortos e dores nas 
articulações, além de um alinha-

mento postural.
Estas palmilhas são produzi-

das individualmente, sendo feitas 
de um material específico, onde são 
fixados elementos que ficam em 
contato com o pé, variando o tipo, 
espessura e densidade, que são de-
terminadas através da avaliação 
para que produza o efeito esperado.

Atletas profissionais ou amadores 
também podem fazer o uso, a palmilha 
contribui no amortecimento dos impac-
tos e diminui a sobrecarga nas articula-
ções, com o intuito de melhorar o desem-
penho do atleta.

Porém é preciso deixar claro que é 
preferível associar a palmilha postural 
com outras técnicas de tratamento. Le-
vando em consideração que a palmi-
lha não tem a função de alongar ou 
fortalecer uma musculatura, é reco-

mendável realizar um tratamento fi-
sioterapêutico. O tratamento com pal-
milhas posturais, em boa parte das 
vezes, é complementar.

 É necessário fazer uma consulta 
com um profissional com formação em 
podoposturologia. Nesta consulta será 
feita uma avaliação clínica postural. A 
palmilha será prescrita e confeccionada 
a partir da avaliação. Ela é personaliza-
da e indicada para cada caso específico 
de acordo com a queixa dos indivíduos.
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A Semana das Crian-
ças em Flor do Sertão come-
çou de forma especial na se-
gunda-feira (7). Os alunos 
do Centro Educacional Pa-
dre Luis Muhl participaram 
de uma sessão de cinema 
no auditório da prefeitura, 
acompanhando a exibição 
de oito pequenos filmes se-
lecionados pela Mostra de 
Cinema Infantil de Floria-
nópolis no último ano. O 
evento, realizado em par-
ceria entre o Centro Educa-
cional e o Departamento de 
Cultura, é promovido anual-
mente na semana dedicada 
às crianças. 

A Mostra de Cinema In-
fantil de Florianópolis, que 
iniciou em 2002, tem como 
principal objetivo exibir fil-
mes que traduzem a multi-
plicidade cultural do Brasil 
e do mundo, ajudando a de-
senvolver consciência e ci-
dadania nas crianças. “As 
mudanças culturais, princi-

BOm JeSuS DO OeSte

Saúde mental será 
tema de evento 

Em comemoração ao Ou-
tubro Rosa, a Secretaria de 
Saúde de Bom Jesus do Oeste 
irá promover encontro com 
o tema “Saúde mental, pre-
cisamos falar sobre nós”, em 
parceria com a Secretaria de 
Educação e com as equipes 
do Estratégia Saúde da Famí-
lia (ESF) e Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família (Nasf ). 

O evento, ministrado 

pela coordenadora do cur-
so de Psicologia da Unoesc 
de São Miguel do Oeste, Li-
sandra Antunes de Olivei-
ra, será no dia 25 de outubro, 
a partir das 13h30, no Clu-
be dos Idosos. “Saúde men-
tal é tão importante quan-
to a saúde do corpo. Todos 
os munícipes estão convi-
dados para participar”, des-
tacam os organizadores. 

Encontro está agendado para o dia 25 de outubro 

Divulgação

Semana DaS CrianÇaS Filmes exibidos garantem lazer e 
aprendizado aos alunos 

flor do Sertão promove mostra 
de Cinema infantil 

Atividade foi realizada em comemoração ao Dia das Crianças (12) 

palmente no tocante à com-
preensão e ao respeito das 
outras culturas, passam ne-
cessariamente pelos mais 
jovens, especialmente as 
crianças. O que se percebe, 
nos pequenos filmes infan-
tis da Mostra, é um direcio-
namento para atitudes como 
cuidado, respeito, responsa-
bilidade, cooperação, tanto 
nas relações interpessoais, 

quanto em relação à natu-
reza de forma geral”, destaca 
Jovir Zanuzzo, gestor muni-
cipal de Cultura. 

A equipe pedagógica 
do Centro Educacional Pa-
dre Luis Muhl realiza a Mos-
tra do Cinema Infantil há 
anos, oportunizando assim 
uma atividade diferenciada 
aos alunos. “São filmes pró-
ximos à realidade das crian-

ças, lúdicos e divertidos, per-
sonagens com os quais as 
crianças se identificam, tra-
zendo reflexões importan-
tes. As sessões são organiza-
das com o intuito de garantir 
uma experiência de ida ao 
cinema aos pequenos, sen-
do que a grande maioria não 
tem essa oportunidade”, des-
taca a coordenadora-peda-
gógica Patrícia Noronha. 

Divulgação

COnCientizaÇÃO

encontro de Divas é realizado em parceria com a rede feminina de 
Combate ao Câncer 

Na noite do último dia 
4, na loja Evidência no 
centro de Maravilha, foi 
realizado um evento es-
pecial. O encontro de Di-

vas de 2019 foi diferencia-
do neste ano, pois contou 
com o desfile das aco-
metidas da Rede Femini-
na de Combate ao Câncer 

de Maravilha. Elas foram 
as modelos para o lan-
çamento da nova cole-
ção da Evidência. Na noi-
te também teve coquetel. 

Fotos: Nelcir DalAgnol/O Líder

vestido longo não deixa de ser opção para eventos sociais bom e velho shortinho continua na área para o verão

Proprietária da Evidência deu as boas-vindas e fez a abertura oficial

O preto associado ao tecido leve e mesclado com cores 
claras é tendência
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aPae mariSOl PrOgramaÇÃO eSPeCial feStival DO SOrvete 
grupo de apoio programa 
venda de bolachas

Semana terá cinema e 
oficinas para crianças

evento Criança a festa é 
Sua será realizado hoje

Mais uma ação solidária está sendo organizada pelo Gru-
po de Apoio à Apae Marisol de Maravilha. As voluntárias estão 
trabalhando na confecção de bolachas para arrecadar recur-
sos com a venda. Conforme a coordenadora do grupo, Cleu-
sa Ana Becker, os produtos serão vendidos durante a tarde de 
quinta-feira (17), das 13h30 às 19h, no Lar de Convivência. 

Além da venda na quinta-feira, as voluntárias es-
tão aceitando encomendas que podem ser feitas pelo te-
lefone (49) 98405 2176. Cleusa destaca que o gru-
po atua há mais de 30 anos, sempre contando com o 
apoio da comunidade. Todo valor arrecadado com a ven-
da das bolachas será revertido para a Apae Marisol. 

O Centro Sociocultural de Maravilha sedia na próxima semana 
uma programação especial, para dar continuidade às comemorações 
do Dia da Criança. As atividades são organizadas pelo Departamen-
to de Cultura e Secretaria de Educação de Maravilha e começam na se-
gunda-feira (14). O cronograma segue até a sexta-feira (18), com ex-
ceção da terça-feira (15), Dia do Professor, quando não haverá aula. 

Conforme a diretora de Cultura, Rosi Reichert, serão oferecidas 
sessões de cinema e também oficinas para o público infantil, nos tur-
nos da manhã e tarde. As sessões vão receber crianças do Pré I até o ter-
ceiro ano de todas as escolas da rede municipal, estadual e privadas de 
Maravilha. Conforme a diretora de Cultura, os filmes que serão exibi-
dos foram premiados na Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis.

A JCI realiza hoje (12) o evento “Criança, a Festa é Sua” em 
Maravilha. Será no Espaço Criança Sorriso. O grupo Elas de 
Bike realiza o 10º Passeio Ciclístico às 9h. O Festival do Sorve-
te, da JCI, chega na 15ª edição e será realizado durante a tar-
de. O Núcleo de Jovens Empreendedores fará várias brin-
cadeiras e distribuição de brindes. O município vai instalar 
brinquedos infláveis, além de cama-elástica. Ainda durante a 
tarde haverá tirolesa, organizada pelo Corpo de Bombeiros.

Durante o evento também acontece o primeiro sor-
teio da campanha de prêmios Maravilha é Estar de Carro 
Novo da CDL e Associação Empresarial. O prêmio é uma via-
gem com acompanhante para o Natal Luz de Gramado/RS. 

eleiÇÃO Em Maravilha a votação foi com urna eletrônica e teve mais de duas mil pessoas votantes, 
16 votos nulos e dois brancos 

População elege conselheiros tutelares 
NELCIR DALL’AGNOL 

Os brasileiros, de forma fa-
cultativa, foram às urnas no do-

mingo (6) para eleger os con-
selheiros tutelares de seus 
municípios. As urnas foram 
abertas às 8h e a votação, em 

alguns casos, como Maravilha, 
ocorreu com a distribuição de 
senhas para depois das 17h, ho-
rário-limite para votar. 

A Resolução 139 do Con-
selho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente prevê 
que a escolha dos conselheiros 

tem que ser realizada de manei-
ra direta pela população da res-
pectiva cidade. Ao menos cin-
co titulares deveriam ser eleitos 

em cada município. Confira a 
seguir quais são os cinco eleitos 
nos municípios da região. Os 
demais ficam como suplentes. 

maravilha

BOm JeSuS DO OeSte flOr DO SertÃO Cunha POrÃ tigrinhOSiraCeminha

liane Maria Muller - 374 votos Simoni raquel Arnold da Silva - 312 votos rosália Adler - 285 votos Marçal Piccoli hoffmann - 259 votos rosana Maria Dalmolin vendrame - 251 votos

Noeli Fátima Scapin Cecon - 162 
votos
Cosmo Buffon - 91 votos
Jucelene Lúcia Gewehr - 87 votos
Celinete Klein dickel - 80 votos
daiara Stein - 65 votos

Selita Cavalheiro - 72 votos 
Waldirene dall’Agnol - 70 votos 
Geneci Maria Wolter - 68 votos 
Glaucia Barater Nunes - 64 votos 
Marli Stamm Noronha-  60 votos

Eloisa Alff - 138 votos 
Claides Schafer - 136 votos 
dirceia Kollin - 122 votos* 
doraci Engler - 122 votos*
Marta Arend - 103 votos
  
*Nota da prova foi critério de 
desempate 

Vera Lucia Oliveira Wachholz - 
142 votos
Lilian Rohden - 90 votos 
Gessica Neu Bastos de Araújo - 
84 votos 
Giovani Muscopf - 73 votos 
Michely Honnef - 57 votos 

Jair Ferreira da Silva - 150 votos 
Claudia daniela dalmolin Krintz - 
111 votos
Rosani diel - 108 votos 
Marilde Madalena Orso Vivian - 
95 votos 
Marilita Lúcia de Marco Mezzomo - 
94 votos 
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PrÊmiOS
Sicoob Credial apoia promoção da CDl de São Carlos

No último dia 4 foi rea-
lizado o lançamento da Pro-
moção Sorte Minha 2019, 
realizada pela Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) de 
São Carlos. O evento ocor-
reu no Restaurante e Chur-
rascaria Galpão, com a 
presença das empresas par-
ticipantes e do patrocina-
dor oficial, Sicoob Credial.

Na ocasião foram entre-
gues os cupons, urnas e carta-
zes para as 54 empresas par-
ticipantes desta edição até 
o momento. A cada R$ 100 
em compras o cliente rece-
be um cupom para partici-
par da promoção, a qual irá 
sortear 20 prêmios no dia 27 
de dezembro de 2019, jun-
to ao Ginásio de Espor-
tes Hélio dos Anjos Ortiz.

Para o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbie-
ri, esta parceria traz o intuito 
de auxiliar no desenvolvi-
mento econômico e finan-
ceiro do município. “A Pro-
moção Sorte Minha é mais 

uma importante ação para 
o desenvolvimento do mu-
nicípio e o Sicoob é parcei-
ro neste sentido, sempre in-
centivando o comércio em 
que também estamos in-
seridos, promovendo o co-
operativismo e o associa-
tivismo na região”, relata.

O presidente da CDL de 
São Carlos, André Luiz Wer-
le, agradece a colaboração 
do Sicoob em mais esta ação. 
“Sempre ressalto a importân-
cia dessa parceria entre Si-

coob e CDL, que já acontece 
em várias campanhas. Só te-
mos a agradecer pelo auxílio e 

que continuemos caminhan-
do lado a lado em prol do de-
senvolvimento local”, finaliza.

Cooperativa é patrocinadora oficial da promoção 

lançamento contou com a presença do presidente do Sicoob Credial, hermes barbieri 

Fotos: Divulgação

SaÚDe e eDuCaÇÃO Atualmente são acompanhadas aproximadamente 250 crianças nos municípios 
integrantes da Paróquia São José Operário

Com 50 voluntárias na região, Pastoral da Criança 
trabalha para diminuir índices de mortalidade infantil 

CARINE ARENHARDT

Você conhece a Pastoral da 
Criança? No Dia das Crianças 
(12) nossa reportagem conta 
um pouco sobre esta iniciati-
va, voltada para reduzir os ín-
dices de mortalidade infantil. 
A Pastoral da Criança foi cria-
da no Brasil em 1982, conside-
rada um organismo social da 
Conferência Nacional dos Bis-
pos do Brasil (CNBB). 

Na Paróquia São José Ope-
rário de Maravilha o trabalho 
começou em 1999, atendendo 
também Flor do Sertão e São 
Miguel da Boa Vista. O proje-
to social tem ações voltadas 
principalmente à saúde e edu-
cação. Conforme a coordena-
dora da Pastoral da Criança, 
Marcia Regina Muller,  as ações 
abrangem crianças e gestan-
tes, com visitas, acompanha-
mentos, encontros, programas 
de rádio e formações. 

Atualmente são acompa-

nhadas aproximadamente 250 
crianças nos municípios inte-
grantes da Paróquia São José 
Operário. Em Maravilha são 
atendidos atualmente os bair-
ros União, Bela Vista, Civema-
ra, Novo Bairro e Cohab. Já está 
em análise a ampliação deste 
atendimento para outros bair-
ros da cidade. 

As líderes voluntárias que fa-
zem o acompanhamento das 
gestantes e crianças passam por 
formações para desenvolver o 
trabalho. Elas recebem as in-
formações sobre como proce-
der numa visita domiciliar, quais 
as orientações devem repassar e 
como observar se as crianças es-
tão atingindo os indicadores de 
oportunidade e conquistas. Atu-
almente a Paróquia São José tem 
aproximadamente 50 líderes fa-

zendo o trabalho, além de uma 
equipe de apoio. 

Também está em formação 
um novo grupo de 25 líderes em 
São Miguel da Boa Vista, ofereci-
da numa parceria com o governo 
municipal. Elas já são agentes de 
saúde no município e vão receber 
essa formação complementar da 
Pastoral da Criança, para integrar 
este trabalho. Assim, o número 
de crianças atendidas na Paróquia 
também deve aumentar em breve. 

fOrmaÇÃO De líDereS 

Visitas domiciliares: São realizadas mensalmente pelas líderes 
voluntárias, atendendo famílias que tenham mulheres gestantes 
ou crianças até seis anos. As mães recebem orientações sobre 
o crescimento e desenvolvimento das crianças. 

Celebração da vida: um momento para celebrar a vida das 
crianças e as conquistas da comunidade. A celebração 
começa com um momento espiritual e segue com segunda 

PrinCiPaiS aÇÕeS

atividade com debate abordando um tema específico 
com as mães. Outra equipe se dedica a brincar com as 
crianças, encerrando com lanche de confraternização. 
Na oportunidade, também é avaliado o índice de massa 
corporal das crianças, identificando sinais de obesidade ou 
desnutrição. 
AVALIAÇÃO: Após esta atividade envolvendo mães e 
crianças, ocorre a avaliação e reflexão sobre as ações 
e visitas realizadas. As líderes também realizam uma 
discussão sobre famílias que querem ou precisam receber 
as visitas e fazem encaminhamento de crianças com 
problemas de obesidade ou desnutrição. 

O município de Maravi-
lha sediou nesta semana reu-
nião dos clubes da Divisão 
A2 do Distrito LD-8 do Lions. 
O encontro foi na sede do 
Lions e Leo Clube. Participa-
ram oito clubes da região.

De acordo com o presi-
dente da Divisão A2, Gelson 
Rossetto, o objetivo foi a ir-
manação dos clubes da di-
visão, com trocas de expe-
riências, levantamento de 

desafios e oportunidades do 
movimento leonístico, de-
batidos entre os clubes, bem 
como o compartilhamen-
to das principais ações que 
os clubes trabalham em be-
nefício da comunidade em 
que atuam. Rossetto desta-
ca que foi realizada a apre-
sentação de Ileni Royer como 
pré-candidata a segunda-vi-
ce-governadora do Distri-
to, representando a região.

liOnS
encontro reúne clubes da 
Divisão a2 do Distrito lD-8 

Encontro teve debate e objetivo de reunir ideias e fortalecer trabalhos na região

Divulgação

registro do encontro paroquial em comemoração à Semana Nacional da Família

Divulgação
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DIANA HEINZ

Nelson Salmin, popular Pa-
lito, arrecada há 23 anos brin-
quedos, roupas infantis, doces 
e outros alimentos para doa-
ção ao longo do mês de dezem-
bro, quando veste-se de Pa-
pai Noel. Seu objetivo é tornar 
o Natal de crianças da região 
mais feliz. Graças ao empenho 
e dedicação, atualmente a cam-
panha possui diversos apoia-
dores entre empresas, popu-
lação e instituições, como é o 
caso do Rotary Club Maravilha, 
que há anos embarca na ação. 

Hoje (12) Salmin começa a 
Campanha Maravilha de Natal, 
onde busca apoio e doações. A 
entrega será feita a partir do dia 5 
de dezembro em Maravilha, Flor 
do Sertão, Tigrinhos e São Mi-

guel da Boa Vista. Um cronogra-
ma será posteriormente divulga-
do com os horários e respectivos 
locais por onde passará o Papai 
Noel. A lista com os pontos de 
coleta está em fase de definição. 

Neste ano a novidade é um 
costelão que deve ser realizado 
no mês de novembro com a fi-
nalidade de arrecadar recursos 
na Associação Atlética Banco do 
Brasil (AABB). O dinheiro adqui-
rido com o evento será revertido 
em presentes para as crianças. 
Quem tiver interesse em realizar 
doações, o telefone de Salmin é o 
(49) 99911 8286. “O dia 25 de de-
zembro é meu aniversário e pas-
so sempre entregando presentes. 
Sou muito feliz por isso, vocês 
não sabem como o semblante de 
uma criança muda com um pa-
cote de doces que seja”, declara. 

Fase inicial do cronograma é a busca de Salmin e sua equipe por doações

arreCaDaÇÃO
Campanha maravilha 
de natal começa hoje

Arquivo/O Líder

DeSenhO e reDaÇÃO Neste ano o tema foi biodiversidade, com o objetivo 
de conscientizar as crianças sobre os cuidados com o meio ambiente 

Projeto CDl nas escolas define finalistas 
CARINE ARENHARDT 

Com 845 alunos participan-
tes, a edição 2019 do projeto CDL 
nas Escolas encerra a fase mu-
nicipal no próximo dia 6 de no-
vembro. No dia será realizado o 
evento para divulgação dos fi-
nalistas, nas categorias desenho 
e redação. Os trabalhos vence-
dores serão premiados e fo-
ram escolhidos pela comis-
são organizadora, formada por 
membros da diretoria da CDL 
e Associação Empresarial, co-
laboradores do Sicoob Credial 
e duas professoras, de Língua 
Portuguesa e de Artes. 

A elaboração dos trabalhos 
foi nas escolas, que já fizeram 
uma pré-seleção encaminhando 
os melhores para análise da co-
missão organizadora. A integran-
te da comissão Caroline Mal-
daner explica que o projeto teve 
a participação de alunos do 1º ao 
9º ano da rede municipal de en-
sino. “Serão premiados três dese-
nhos do 1º ao 3º ano e três dese-
nhos do 4º ao 5º ano. Além disso, 
foram escolhidas três redações 
do 6º ao 7º ano e três redações do 
8º ao 9º ano”, explica. 

Caroline destaca que para a 
comissão é gratificante ver a evo-
lução dos alunos ano após ano. 
Com o tema biodiversidade, o 
objetivo do projeto é conscienti-
zar as crianças sobre a importân-
cia da preservação e conservação 
do meio ambiente. 

O eventO 
No dia 6, além da divulgação 

dos resultados com premiação, 
haverá palestra sobre o tema do 
projeto, apresentação das pro-
fessoras da Contação de Histó-
rias, sorteio de livros e lanche de 
confraternização. O evento vai 
ocorrer na parte da manhã e tar-
de, reunindo os 845 alunos parti-

cipantes no Lar de Convivência. 

PatrOCinaDOreS 
Caroline agradece a todos os 

patrocinadores que contribuem 
com este projeto: Sicoob Credial, 
Zanivan Bikes, Odonto Excellen-

ce, Fábio Informática, Sordi Celu-
lares, Cacau Show, Infopoint, He-
adway, Fisk, Coocatrans, Aurora 
Alimentos e Realta Alimentos. A 
comissão organizadora também 
agradece aos pais e todos os en-
volvidos no projeto. 

Fotos: Divulgação

Comissão se reuniu para escolher os trabalhos finalistas

Serão premiados desenhos e redações

nOviDaDeS

Duetto Concept lança coleção para nova temporada 
No sábado (5) a loja 

Duetto Concept realizou 
o lançamento da coleção 
primavera/verão desta 
temporada. Durante todo 
o dia foi servido coquetel 
preparado especialmen-
te para os clientes e ami-
gos que visitaram o es-
paço. Na parte da tarde 
a Duetto Concept opor-

tunizou aos interessados 
uma palestra com a esti-
lista Susane Zanin, com 
o tema “O que a moda 
fala sobre você”. A equi-
pe Duetto agradece a to-
dos os clientes e amigos 
que prestigiaram mais 
este evento e a direção 
convida a todos para co-
nhecer a nova coleção. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Sócias-proprietárias da loja deram as boas-vindas a todos que compareceram na palestra

Espaço destinado ao público ficou lotado

Palestrante se apresentou com um figurino como parte do conteúdo da explanação

Com o andar da conversa, ela foi 
mostrando como a roupa pode 
influenciar a vida das pessoas

Durante o dia foi servido coquetel e as novidades ficaram à disposição de todos
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COnSCientizaÇÃO Valor arrecadado com a destinação correta será repassado para a Ong Ame Bicho 

Projeto do rotaract visa recolher tampas 
de garrafas de vidro 
CAMILLA CONSTANTIN

Aquelas tampinhas de 
metal das garrafas de vidro 
que você joga no lixo podem 
movimentar uma economia 
solidária e ao mesmo tem-
po sustentável no municí-
pio. É isso que prevê o pro-
jeto idealizado pelo Rotaract 
de Maravilha, com o objeti-
vo de mobilizar a sociedade 
e dar o destino adequado a 
estes resíduos. 

Conforme o responsável 
pela imagem pública do clu-
be, Dionatan Valandro, além 
da preocupação com a cons-
cientização de reutilizar o 
material, a iniciativa prevê 
promover a solidariedade. 
“Como todos sabem, o lixo 
tem valor. O dinheiro arre-
cadado será destinado para 
a Ong Ame Bicho, para que 
possam continuar o exce-
lente trabalho que desenvol-
vem”, explica. 

Os pontos de coleta ainda 
estão sendo definidos e em 

breve serão distribuídos em 
diversos estabelecimentos 
da cidade. Os organizadores 
buscam parcerias em lojas, 
farmácias e supermercados e 
também esperam o apoio por 
parte da população para con-
tribuir com a iniciativa. 

Os voluntários da Ong 
Ame Bicho afirmam que se 
sentem apoiados e energi-
zados ao ter o trabalho re-
conhecido e enfatizam a im-
portância da reciclagem e de 
conscientizar a sociedade de 
que tudo tem valor.

Eles também citam como 
exemplo o projeto de recolhi-
mento de tampas plásticas 
desenvolvido pelo LEO Clu-
be. “Saber que os clubes es-
tão do nosso lado e que nos 
próximos meses nos ajudarão 
financeiramente com a dívi-
da gigantesca que temos é re-
confortante e nos motiva a se-
guir em frente. Como diz um 
dos ditados mais populares 
da atualidade: ninguém solta 
a mão de ninguém”, afirmam.  

O CluBe
O rotaract une pessoas de 18 a 30 anos para trocarem 
ideias, aprimorarem suas habilidades de liderança, ajudarem 
o próximo e se divertirem ao longo do caminho. Em todo o 
mundo, associados do rotary e do rotaract trabalham lado a 
lado em projetos humanitários.
Os rotaract Clubs administram suas operações, gerenciam 
seus fundos e planejam atividades e projetos alinhados 
a causas relevantes para a comunidade. Os rotary Clubs 
patrocinadores oferecem orientação e apoio e trabalham em 
parceria com o rotaract.

iniciativa foi desenvolvida pelo rotaract de Maravilha 

Serão recolhidas as tampinhas de metal das garrafas de vidro, como as de cerveja e refrigerantes 

Fotos: Divulgação

lanÇamentO

natal com mais atrações e novidades na edu artes
O Natal Mágico da Edu Artes e 

Decorações já começou e com ele 
vem muitas novidades para você 
e sua família entrarem no clima 
desta data que projeta paz e har-
monia entre as pessoas. Neste ano 
as tendências de enfeites para ár-
vores de Natal e para sua casa vêm 
com muito mais possibilidades. 

Os animais estão em evidên-
cia, não apenas renas, mas tam-
bém esquilos, ursos, raposas e 
muito mais. Em 2019 o Natal Má-
gico segue a linha de cores e mo-
delos da moda atual. Os enfeites 
levam em consideração a ten-
dência da moda desta época. 

No sábado (5) a Edu Artes 
e Decorações fez o lançamen-
to da nova temporada e mais uma 
novidade para este ano é a re-
forma de pinheiros. Para quem 
tem pinheiros usados e gosta-
ria de deixar ele com uma cara 
mais moderna, a Edu Artes e De-
corações faz isso. No dia do lan-
çamento também houve co-
quetel para clientes e amigos.

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Equipe atendeu durante todo o dia para mostrar as novidades Animais estão em alta nesta nova temporada natalina

Coquetel foi servido para clientes e amigos loja está repleta de novidades para conferir na Avenida Araucária
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residência, aos 85 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da linha Cabeceira do 
iraceminha, em Maravilha, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

GENI PERONDI ISOTTON
Faleceu no dia 6 de outubro, em Cornélio 
Procópio (Pr). Seu corpo foi velado em 
Corbélia (Pr) e sepultado no cemitério 
municipal de Corbélia (Pr).

EMILIA MARIA WARTHA ROSANELLI 
Faleceu no dia 7 de outubro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 
91 anos. Seu corpo foi velado na capela 
mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal de Guaraciaba.

SELMA CHRISTOFF 
Faleceu no dia 7 de outubro, no hospital 
regional São lucas de Guaraciaba, aos 
77 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica de barra bonita e sepultado no 

cemitério católico de barra bonita.

TEREZINHA ZANELA 
Faleceu no dia 8 de outubro, no hospital 
São lucas, aos 76 anos. Seu corpo 
foi velado na capela mortuária de 
Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal de Guaraciaba. 

MARCLEOR RADIN
Faleceu no dia 9 de outubro, em sua 
residência, aos 40 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Sagrada Família 
do bairro Floresta, em Maravilha, e 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

ALBINA EUVIRA FACCOL GRACIOLLI
Faleceu no dia 9 de outubro, no hospital 
de Caridade de Santa Maria, aos 97 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
do hospital de Caridade de Santa Maria e  
sepultado no cemitério municipal.

DIAHANN CARROLL
A atriz Diahann Carroll 
morreu no dia 4 de outubro, 
aos 84 anos, vítima de câncer. 

Ficou conhecida por estrelar a 
série Julia, entre 1968 e 1971, se tornando a 
primeira negra a protagonizar um seriado em 
um papel que não fosse de criada. Diahann 
venceu um tony Awards pelo musical No 
Strings e foi indicada ao Oscar de Melhor Atriz 
por seu papel no filme Claudine.

EZEQUIEL ESPERÓN
O jogador de futebol Ezequiel 
Esperón morreu no dia 6 de 
outubro, aos 23 anos, após 

cair do sexto andar de um 
prédio em buenos Aires. O volante 

chegou à base do internacional em junho de 
2015 e permaneceu no time até dezembro do 
mesmo ano. Na temporada seguinte assinou 
com o Grêmio e permaneceu no clube gaúcho 
entre 2016 e 2017. O último clube do atleta foi 
o Atlante FC, do México. 

RIP TAYLOR
O comediante rip taylor 
morreu no dia 6 de outubro, 
aos 84 anos. Conhecido 

como rei do Confete, 
participou de talk shows nos 

anos 1960 e era conhecido por seu estilo 
extravagante. taylor também participou 
de filmes, como tom & Jerry, Jackass 3D e 
Proposta indecente.

CELSO CASAGRANDE
O prefeito de Anta Gorda 
(rS), Celso Casagrande, 
morreu no dia 6 de 

outubro, aos 53 anos, vítima de infarto. 
O político iniciou sua carreira como 
eletricista, foi colaborador da Cooperativa 
de Distribuição de Energia Fontoura 
Xavier, vereador, vice-prefeito e prefeito.

NINA HORTA
A colunista de 
gastronomia Nina 
horta morreu no dia 

6 de outubro, aos 80 
anos, vítima de infecção 

generalizada. Ela escrevia sobre a 
temática na Folha de São Paulo desde 
1987. recebeu o prêmio Jabuti de 
Gastronomia em 2016, com o livro “O 
frango ensopado da minha mãe”, que 
reúne algumas de suas crônicas. 

KAREN PENDLETON
A atriz Karen Pendleton 
morreu no dia 6 de 
outubro, aos 73 anos, 

vítima de ataque cardíaco. 
Ela era uma das integrantes originais 
do Clube do Mickey e se juntou ao 
elenco aos 8 anos. Em 1983, Karen ficou 
paraplégica após um acidente de carro.  

WILLIAM JOPLIN
O lutador de MMA William 
Joplin morreu no dia 8 
de outubro, aos 41 anos, 

vítima de câncer no pâncreas. 
também conhecido pelo apelido 

the Armadillo, o atleta construiu uma longa 
carreira no mundo das artes marciais mistas. 

MEDA SCHELL BORTH 
Faleceu no dia 6 de outubro, em sua 

ObITuÁrIO

PlaneJamentO Somente nesta semana mais de mil crianças foram capacitadas

Sicredi promove oficinas de educação 
financeira em maravilha

O que é um orçamento fa-
miliar? Qual a recompensa para 
quem sabe “cuidar” do dinheiro? 
Estas são algumas das reflexões 
propostas durante as Oficinas de 
Educação Financeira – atividades 
realizadas pela Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG para os alunos 
do ensino fundamental. O propó-
sito destes momentos é entender 
os benefícios do planejamento fi-
nanceiro das famílias e, sobretu-
do, a importância desta temática 
ser abordada desde cedo. 

Entre os dias 8 e 10 de outubro 
as oficinas ocorreram em Maravi-
lha, atendendo crianças do 1º ao 6º 
ano das escolas de educação bási-
ca João XXIII e Nossa Senhora da 
Salete e Dom Sistema Educacio-
nal, contabilizando 1.088 alunos. 

A ação foi realizada em par-

ceria com o Grupo Oliveira e con-
templa o fechamento de um tra-
balho que iniciou no ano passado 
pela empresa maravilhense. “Pre-
cisamos fazer com que as nos-
sas crianças tenham sonhos e es-
tes sonhos sejam realizados por 

meio do uso adequado do dinhei-
ro. Certamente daqui alguns anos 
teremos excelentes resultados em 
nossa cidade, pois as crianças de 
hoje serão os nossos cidadãos do 
amanhã”, destaca a sócia-admi-
nistradora do Grupo Oliveira, An-

gela Rosani de Oliveira. 
Um dos participantes, o alu-

no do 6º ano da Escola João XXIII 
Abraão Adelir Von Borstel, des-
taca que o pai o auxilia para con-
seguir guardar dinheiro. “Meu 
sonho é ser um adulto bem-suce-

dido, quero ter minha empresa de 
sucesso, por isso pretendo poupar 
e planejar”, diz. 

As oficinas desta semana in-
tegram o programa de Educação 
Financeira da Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG, que iniciou em 2018 e 

atualmente atende públicos de to-
das as faixas etárias, com oficinas 
ou cursos de curta duração. Nes-
te ano, mais de 4 mil pessoas já 
participaram do programa, sendo 
2.809 crianças e adolescentes de 6 
a 18 anos.

Alunos da Escola de Educação básica João XXiii de Maravilha 

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG
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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

legaliDaDe DO QueBra-matO

O quebra-mato é uma estrutura metálica instalada na parte fron-
tal dos veículos para prevenir eventuais efeitos indesejáveis de possí-
veis impactos com objetos, ou apenas como enfeite para o veículo.

Sua instalação deve atender as regras estabelecidas pelo Contran, 
pois é possível que sua utilização incorreta possa acabar afetando as 
condições de projeto do veículo, em especial no que se refere à distri-
buição de peso, estabilidade, aerodinâmica, rigidez estrutural e a efi-
cácia do airbag frontal. Além disso, o quebra-mato pode representar 
riscos adicionais de acidentes, especialmente quando há o envolvi-
mento de pedestres.

Os dispositivos “quebra-mato” instalados em veículos automoto-
res com peso bruto total de até 3.500 kg devem atender aos requisitos 
da Resolução 215/2006.

A utilização do “quebra-mato” em veículos automotores está 
condicionada à existência de uma plaqueta indelével no dispositivo 
indicando suas características gerais, contendo no mínimo as seguin-
tes informações:

i – identificação do fabricante do “quebra-mato” – razão social e 
CNPJ;
ii – modelo do veículo ao qual se destina;
iii – peso para o conjunto “quebra-mato”; 
iv – dimensões do “quebra-mato”– largura e altura;
v – referência à resolução 215 do Contran;
vi – identificação do registro da empresa no inmetro.

Os veículos originalmente equipados com dispositivo “quebra
-mato” estão dispensados do uso da plaqueta e ao cumprimento 
dos requisitos da resolução. 

Tenham todos uma boa semana!

PreSO
Pm prende homem que 
fugiu da abordagem 
durante roubo 

A Polícia Militar prendeu na segunda-feira (7) um ho-
mem de 20 anos que estava praticando roubo no últi-
mo fim de semana em Maravilha. A prisão foi realizada em 
uma rua próximo do Bairro Madalozzo. O homem foi abor-
dado na rua após a expedição de mandado de prisão. 

Além de fugir da abordagem durante um roubo interrompi-
do pela ação da PM no sábado (5), ele é suspeito de praticar um 
furto recente a um estabelecimento comercial de Maravilha.

Br-158 Guarnição de Maravilha auxiliou no trabalho em Cunha Porã 

após quatro horas, Corpo de Bombeiros 
controla incêndio em caminhão 

Um caminhão carregado 
com papelão para reciclagem 
pegou fogo na tarde de quinta-
feira (10), por volta das 16h, na 
BR-158 em Cunha Porã. Con-
forme o Corpo de Bombeiros, 

foi necessário o uso de máqui-
na retroescavadeira para remo-
ver o material do veículo, que 
já estava tomado pelas chamas. 
O condutor não ficou ferido.  

O trabalho durou cerca de 

quatro horas, sendo necessário 
o uso de aproximadamente 12 
mil litros de água no combate 
às chamas. 

A ocorrência contou com 
o apoio da guarnição do Cor-

po de Bombeiros de Maravilha 
e da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) no controle do trân-
sito e segurança do local. Não 
foi possível apurar a causa exa-
ta do incêndio.

Fotos: Corpo de Bombeiros

veículo ficou destruído após o incêndio PrF precisou controlar o trânsito durante trabalho dos bombeiros

Uma negociação pela 
internet terminou em fur-
to nesta semana em São Mi-
guel do Oeste, quando um 
morador de Maravilha foi 
até a cidade de São Miguel 
do Oeste, por volta das 18h 
de terça-feira (8), após mar-
car encontro com um com-
prador pelo WhatsApp. A 
pessoa estava interessa-
da em comprar sua moto-
cicleta, uma Honda CRF.

O encontro foi marca-
do para que o suposto com-
prador pudesse ver a moto, 
no entanto, apareceu no lo-
cal um rapaz se identifican-
do como sobrinho da pes-

gOlPe

trânSitO

motocicleta é furtada após negociação por 
aplicativo na internet

Caminhão de maravilha se envolve em 
grave acidente no rS

Qualquer informação pode ser encaminhada ao 190

soa que estava negociando a 
moto através do aplicativo.

O rapaz teria pedido em-
prestado o celular da víti-

ma e efetuado uma ligação 
para o suposto tio, solici-
tando que ele fizesse o de-
pósito do valor combina-

do para comprar a moto.
Conforme o bole-

tim de ocorrência registra-
do, logo após a ligação a 
vítima recebeu uma men-
sagem em seu celular, con-
firmando a transação finan-
ceira em formato de TED. A 
vítima confirmou que o va-
lor supostamente deposita-
do era aquele combinado e 
que os dados pertenciam ao 
interessado que inicialmen-
te contatou com a vítima.

Ainda, segundo infor-
mações, o autor do furto pe-
diu para testar a moto e 
não retornou mais. A polí-
cia está investigando o caso.

Divulgação

Uma colisão envolven-
do três caminhões dei-
xou duas pessoas mortas 
na BR-158, em Tupanci-
retã, no Rio Grande do 
Sul. O acidente aconteceu 
por volta das 6h de quar-
ta-feira (9), na altura do 
km 233,4 da rodovia. De-
vido ao choque, um cami-
nhão ficou em cima da pis-
ta e os outros dois foram 

arremessados para fora.
Uma carreta Ive-

co com placas de Mara-
vilha se envolveu na coli-
são. O motorista de 44 anos 
foi levado pelo Corpo de 
Bombeiros para o hospi-
tal, sem ferimentos graves. 

um dos veículos foi parara fora da 
pista após a colisão 

Divulgação
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ESpOrTE
feSta Ídolo rubro-negro marcou presença no segundo encontro do Consulado Fla Maravilha

flamenguistas recebem zinho em maravilha
Na noite de sábado (5) os 

flamenguistas de toda a re-
gião se reuniram em Maravilha 
para o segundo Jantar do Con-
sulado Fla Maravilha. O evento 
foi no Salão Paroquial Católi-
co e contou, segundo a organi-
zação, com pelo menos 300 fi-
chas vendidas para a janta. 

O auge do evento foi a pre-
sença do tetracampeão mun-
dial em 1994 pela seleção 
brasileira e ídolo do Flamen-
go, Zinho. Ele foi recebido 
por centenas de rubro-negros 
e falou no palco do evento e 
também ficou à disposição 
para fotos com torcedores e 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Zinho distribuiu autógrafos para torcedores  Cônsul de Maravilha, Gilmar Donhauser, recebeu Zinho na porta do evento Ídolo ficou bem perto dos torcedores que aproveitaram para registrar

simpatizantes.  
Zinho também jogou para 

o Palmeiras, Grêmio e Cruzei-

ro, mas a maior identificação 
dele é com o clube carioca. No 
Flamengo, aos 11 anos, foi que 

Zinho começou a jogar futebol 
e lá ele passou por todas as ca-
tegorias de base.  

Zinho agradeceu o carinho de todos os flamenguistas

Aproximadamente 300 fichas de janta foram comercializadas

No último dia 28 Flor do 
Sertão participou em Chape-
có da Etapa do 19º Circuito Re-
gional Oeste de Xadrez, nas 
categorias sub-8, sub-10, sub-
12, sub-14, sub-16 e absolu-
to masculino e feminino. Flor 
do Sertão obteve as seguin-
tes classificações: 2º lugar, Ga-
briela Habeck; 4º lugar, Thaua-
ne Manueli Hirsheiter; 5º lugar, 
Djenifer Wagner; 5º lugar, Fa-

bielly Amanda de Souza; 6º lu-
gar, Braian Vasconcelos; 8º lu-
gar, Bianca Nayara Pelison; 8º 
lugar, Larissa Bruna Salvat-
ti; 9º lugar, Julia Zonatto Kuhn; 
e 10º lugar, Helena Bergon-
si Filippin (atleta destaque).

Os cinco primeiros colo-
cados de cada categoria con-
quistaram medalhas. “A admi-
nistração municipal, por meio 
do Departamento de Esportes 

e Lazer, está sempre investin-
do no xadrez, com treinamen-
tos, uniformes e participações 
em torneios, circuitos e jogos 
da Fesporte. Parabenizamos os 
atletas que participaram e pela 
dedicação nos treinos e a pro-
fessora-técnica Geni Rissi Bor-
tolini, pelo trabalho que reali-
za com os enxadristas de Flor 
do Sertão”, finaliza o diretor de 
esportes, Rodrigo Noronha. 

enXaDriStaS 
flor do Sertão é destaque no 
Circuito Oeste de Xadrez

Município teve atleta destaque da competição

Divulgação

Estava programa-
do para amanhã (13) 
o jogo do CRM contra 
AAPF Palmitos/Interna-

cional, mas ontem (11) a 
Liga Chapecoense de Fu-
tebol anunciou a trans-
ferência da partida para 

o próximo dia 27, às 15h. 
A tabela pode ser confe-
rida no site da Liga Cha-
pecoense de Futebol.

SuB-17

nOva Data

maravilha disputa título na taça móveis léo

Jogo do Crm pelo regional é transferido

Uma equipe invencível 
até o momento. Assim pode-
mos definir o time sub-17 do 
futsal da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer/Ace-
ma de Maravilha, comanda-
do pelo técnico Gian Mauro 

Silva, na Taça Móveis Léo. Na 
manhã de hoje (12), às 9h15, 
a equipe joga a final da Taça 
Móveis Léo em São Carlos.

Na semifinal realizada em 
São Carlos os meninos de Ma-
ravilha não tomaram conhe-

cimento de Nova Erechim e 
foram logo fazendo 6 x 3. O tí-
tulo será disputado contra o 
time do Joni Gool de São Mi-
guel do Oeste. Na competi-
ção, Maravilha jogou sete ve-
zes e venceu todos os jogos.
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 ONEIdE BEHLING

No sábado (5) a Associação 
Maravilhense de Esporte e Cul-
tura (Amec), em parceria com 
a Horus Faculdades e o Cen-
tro Educacional Mundo Infan-
til (Caic), desenvolveram a ativi-
dade Super Cérebro para Atletas. 

De acordo com os profes-
sores Jefferson Breda, Rafael da 
Silva e Douglas Filipin, a ativida-
de buscou aprimorar o raciocí-
nio lógico, estimulou pensamen-
to crítico, a tomada de decisões 
e reações rápidas. “Competên-
cias importantes para a prática 
de esportes coletivos”, disse Fi-
lipin. Ressaltando que o Super 
Cérebro treina e fortalece a cog-
nição dos alunos. “As ferramen-
tas estimulam o cérebro e abrem 
a mente para que os atletas se 
adaptem a novas situações, além 
de aprimorar sua coordenação 
motora”, ressalta Filipin.

De acordo com os professo-
res, é buscada a parceria com a 

ParCeriaS Atividade buscou aprimorar o raciocínio lógico, estimulou 
pensamento crítico, a tomada de decisões e reações rápidas

amec desenvolve trabalho 
diferenciado com atletas

Horus Faculdades. “Prontamen-
te os professores Everton Cezar 
Prado, Simone Spier e Keity San-
toro colocaram-se à disposição 
para ensinar o método que de-
senvolve nas crianças o raciocí-
nio lógico, concentração, lideran-
ça, sociabilidade, cooperativismo 
e estratégia”, disse Filipin.

Prado diz que o método So-

roban (ábaco japonês) é instru-
mento de cálculo milenar que 
permite efetuar as quatro opera-
ções básicas da matemática. “A 
educação deve ter como diretriz, 
desde o início da vida escolar do 
aluno, o estímulo ao processo 
de pensar, do raciocínio lógico, 
que permita ao indivíduo, frente 
a qualquer obstáculo, localizar 

uma solução adequada e apta a 
atingir um determinado resulta-
do”, ressalta. 

A Amec agradece aos pro-
fessores da Horus Faculdades 
pela disposição, a direção do 
Caic pelo espaço cedido e a se-
cretária de Educação de Maravi-
lha, Rosiméri Rodrigues da Silva, 
pelo apoio nas atividades.

No sábado (5) os mesate-
nistas maravilhenses partici-
param da 5ª etapa do Circui-
to Oeste Crecerto de Tênis de 
Mesa, troféu Cleberson Fer-
nando da Silva 2019. A com-
petição foi na cidade de Xan-
xerê, onde estiveram mais de 
200 atletas inscritos, distri-
buídos em categorias, desde 
o sub-9 até acima de 50 anos. 
“A Cidade das Crianças este-
ve representada por 27 mesa-
tenistas”, ressalta o professor 

Tiego Drumm. “Tivemos dois 
atletas novos competindo na 
categoria sub-9, a de idade 
mais baixa do circuito, sen-
do um deles com menos de 7 
anos. O desempenho e a de-
dicação deles nos surpreen-
deu”, comemora, acreditando 
que foi uma aposta acertada.

Ele cita os estreantes 
Ruan Oldenburg e Bernar-
do Buratto, que conquis-
taram premiação no sub-9 
B com o segundo e tercei-

ro lugar, respectivamente. 
“Além deles, receberam pre-
miação em suas categorias 
Hallei Uebel, Vitor Schwa-
nke, Enzo Garcia, João Cre-
monese, Lucas Souza, Edit 
Drumm, Dilceo Spader e Iria 
Limberger”, conta Drumm.

Agora a equipe prosse-
gue em preparação para o 
Torneio Internacional Car-
los Culmey e também mais 
um Puntable, ambos na cida-
de argentina de Puerto Rico. 

Maravilha é atualmente cam-
peã do tênis de mesa mascu-
lino e vice-campeã no tênis 
de mesa feminino, porém o 
naipe feminino não estará em 
disputa por não ter atingido 
o número mínimo de cidades 
inscritas. “Maravilha fez sua 
parte e inscreveu suas atletas. 
Esperamos que no ano que 
vem haja um maior engaja-
mento dos municípios com o 
naipe feminino desta moda-
lidade”, desabafa o professor. 

tÊniS De meSa 
mesatenistas maravilhenses participam 
do Circuito Oeste 

ChaPeCOenSe 
A coluna será dedicada à Chapecoense! Me perdoem 

os torcedores de outros clubes, mas a situação é pericli-

tante. Um time que representa uma cidade, uma região, 

está na lanterna da competição. Não é agora que vamos 

desistir. Não podemos abandonar o nosso segundo time, 

o time da nossa região, o time que é querido por todas as 

torcidas. A Chapecoense precisa de ajuda!

SOfrimentO
O ano não está sendo nada fácil para o torcedor da 

Chapecoense no Campeonato Brasileiro. A torcida per-

deu as esperanças, sofrendo, está acompanhando as 

mudanças no comando e nada de melhorar. Além de 

não vencer, a Chape não mostra qualquer evolução na 

qualidade de jogo. Na verdade tem muita gente incom-

petente reunida no Verdão do Oeste. Presidente, dire-

tor de futebol, e até preparador físico... Planejamento 

errado e treinadores inexpressivos. Todo ano a Chape-

coense não tem outro objetivo ao fim da Série A, lutar 

contra o rebaixamento. Nesta temporada, enfim, está 

derrapando para a segunda divisão. Esse é o sentimen-

to agora: tristeza e depois será a raiva pela queda. E a 

hora está chegando.

Série B
Com o possível rebaixamento se confirmando em de-

zembro, já que especialistas acreditam que não tem sal-

vação. Esse descenso será terrível, até para a sobrevivên-

cia da Chapecoense. Os sinais da perda de força, o clube 

que pagava em dia, já não é um bom pagador, a torcida 

deixando de ir na Arena Condá, isso também é um erro, 

por mais compreensível que seja. Se a torcida não conse-

gue mais demonstrar sua força, é sinal que algo está mui-

to errado lá por Chapecó.

 matemátiCa 

De acordo com o Departamento de Matemática da 

coluna, os números são desanimadores, é bem verdade, 

mas que ainda deixam margem para uma pontinha de 

esperança na torcida. E como diz a musiquinha do MC 

Ed Costa: “Vamos Chape campeão, o Velho Oeste não 

quer te ver na segunda divisão”. É difícil? É claro que é. 

Mas se fosse fácil não seria Chapecoense, meu amigo. 

Vai na raça Chape, vai na garra, vai na fé! Somos Cha-

pe até o fim.

ChaPeCOenSe X CruzeirO 
Vitória tem sido algo raro, tanto para Chapecoense, 

quanto para Cruzeiro. Como a Chape não tem consegui-

do apresentar evolução, vem apanhando direto em casa 

e fora. Na Arena perdeu duas seguidas para Corinthians 

e Flamengo. Contra esse elenco bem mais qualificado a 

tendência é do time visitante sair vitorioso no confron-

to deste domingo, às 19h. O fator casa não tem mais pa-

pel decisivo, pois a Chape baixou rendimento em seus 

jogos como mandante. Segue o drama. Oremos!



,  MArAvilhA 12 DE OutubrO DE 2019 31

ESpOrTE
futeBOl

velOCiDaDe

eSPOrte

internaCiOnal

Crm joga pelo regional 
dos Cinquentões

iraceminhenses 
competem no Paraguai

intersérie é realizada 
no fim deste mêsmaravilha participa do congresso técnico 

do Carlos Kulmay

No sábado (6) as equipes 
dos cinquentões do Clube Re-
creativo Maravilha (CRM) 
entraram em campo para 
mais uma rodada do Cam-
peonato Regional da catego-
ria. A partida foi em Cunha 
Porã contra a equipe da casa. 

O time A do CRM empatou 
em dois gols e o time B ga-
nhou pelo placar de 2 x 1.

Agora as equipes do CRM 
jogam novamente no domin-
go (20), pela manhã. Naquele 
dia o CRM B enfrenta Palmitos 
e o CRM A pega Iraceminha.

Edinar Zardo e Mo-
zart Hoffmann participa-
ram, no último dia 4, na ci-
dade argentina de Puerto 
Rico, representando a Se-
cretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravi-
lha, do congresso técnico do 
torneio internacional Car-
los Kulmay. A reunião defi-
niu detalhes da competição.  

A Cidade das Crianças 

vai participar com pelo me-
nos 120 atletas nas modalida-
des de vôlei masculino e fe-
minino, futsal masculino e 
feminino, bocha masculino, 
bolão masculino e feminino, 
tênis de mesa masculino, fu-
tebol sete veteranos e mara-
tona masculino e feminino. 

Os jogos serão nos 
dias 1º, 2 e 3 de novem-
bro, em Puerto Rico. Maravilhenses representaram o município na Argentina 

Divulgação

CiCliSmO Aproximadamente 200 ciclistas estiveram na 
quarta edição do desafio 

maravilha recebe ciclistas para 
o 4º Desafio líder farma 
NELCIR DALL’AGNOL 

Na manhã de domingo 
(6), em Maravilha, foi reali-
zado o 4º Desafio Líder Far-
ma de Cicloturismo. De acor-
do com integrantes do Grupo 
Pedal Maravilha, organizador 
do evento, teve pelo menos 
200 ciclistas.

A largada foi no Espaço 
Criança Sorriso, por volta das 
8h. Teve três opções de per-
curso: 15 quilômetros, 35 e 50 
quilômetros. A rota foi pra-
ticamente toda pelo interior 
do município de Maravilha. 
O Rotary Club Maravilha foi 
parceiro do evento e auxiliou 
com as alimentações. 

Instantes antes da larga-
da teve o sorteio de uma bi-

cicleta e por questões de re-
gulamento o sorteio teve de 
ser refeito no almoço, ape-
nas com participantes pre-

sentes. A ganhadora da bici-
cleta na hora da largada, de 
São Miguel do Oeste, não es-
tava presente e por este moti-

vo o sorteio da manhã não va-
leu. A ganhadora da bicicleta 
foi Rozana Bellaver Soares, de 
Pinhalzinho.

rotary de Maravilha foi parceiro e divulgou a campanha de erradicação da pólio

largada foi no Espaço Criança Sorriso

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

No último fim de semana o 
pai José da Lus e a filha Hayane 
estiveram em Salto Del Guairá, 
no Paraguai, para participar da 
inauguração de uma pista de ve-
locross que, segundo os pilotos 
iraceminhenses, é a mais mo-
derna da América Latina. Eles 

competiram no Centro de Entre-
tenimento Guga Velocross e Mo-
tocross. Hayane conquistou a 11ª 
colocação na categoria 50 cilin-
dradas minimotos, já o pai con-
quistou a 3ª e a 5ª posição nas 
categorias vx 3 livre e vx 4 livre 
importada, respectivamente. 

Família sempre está unida nas competições no brasil e no exterior

Divulgação

As turmas 304 e 305 da 
Escola de Educação Bási-
ca Nossa Senhora da Sale-
te de Maravilha realizam no 
próximo dia 26 a última in-
tersérie de 2019. As compe-
tições começam às 8h com 
as equipes do ensino fun-
damental e às 17h com as 
turmas do ensino médio. 

A novidade para esta 
edição é a participação dos 
alunos dos 4º e 5º anos, 
mas neste caso é neces-
sária a presença dos pais 

ou de um responsável pe-
las equipes. “Temos as mo-
dalidades de futsal nos nai-
pes feminino e masculino 
e o vôlei misto”, ressalta o 
aluno Luan Cavalheiro.

De acordo com ele, a ar-
bitragem fica por conta dos 
alunos de Educação Física da 
Unoesc. “O evento está sen-
do promovido com apoio de 
vários patrocinadores e da di-
reção da escola e contempla 
alunos de escolas das cidades 
vizinhas”, finaliza Cavalheiro. 




