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Comunidade evangélica 
celebra Dia da 
Reforma Protestante 
Data relembrou o legado de 
Martinho Lutero e fundação 
das igrejas protestantes 

MaRaViLHa Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Dia de visitas no 
Jardim da Paz
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MaRaViLHa, SáBaDO, 2 De nOVeMBRO 
De 2019 - eD 551 - R$ 3,00

avaliação nutricional aponta alto índice de 
obesidade e sobrepeso entre crianças e adolescentes 
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Mais de mil alunos da rede municipal de Maravilha foram avaliados 
neste ano, através do programa Saúde na Escola  
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eMOÇãO e eSTaTíSTica

Racional e estatisticamente, andar de avião é mais seguro do que 
andar na calçada. Mas nas suas lembranças estão arraigadas as co-
berturas da mídia sobre os raros momentos em que um avião caiu 
ou bateu em um arranha-céu.

Uma parte do seu cérebro sabe que você está seguro no voo. 
Que nunca um avião caiu por causa de turbulência. Que a qualquer 
hora do dia ou da noite, mais de um milhão de pessoas estão voando 
em aproximadamente 10 mil aeronaves. Mas existe uma outra parte 
de você que não sabe disso. Ela ignora as estatísticas e, ao entrar no 
avião, os sinais de alerta disparam.

“A emoção não é apenas desproporcional à probabilidade, como 
também é insensível ao nível exato de probabilidade.” Kahneman.

É uma valiosa habilidade saber parar, observar a si mesmo, e en-
tão perceber quando o emocional tomou conta.

*
Acordei no domingo reclamando de algumas coisas. Resignado, 

sentei no computador e comecei a avançar num projeto que preciso 
entregar amanhã. Precisava avançar.

O sol enfim havia aparecido em Floripa, e eu desci lagartear en-
quanto ouvia um podcast de um autor que tem me influenciado bas-
tante: Jordan Peterson.

A filha dele sempre dá uns recados no começo de cada episó-
dio, os quais eu sempre pulo até chegar no conteúdo. Mas ontem re-
solvi ouvir, pois queria saber a quantas anda o novo livro que ele está 
escrevendo.

Resumindo, ela disse que o pai dela está numa reabilitação, pois 
precisa de ajuda para parar de tomar um ansiolítico muito forte. Ele 
começou a tomar quando a esposa foi diagnosticada, há alguns me-
ses, com um câncer maligno. Após meses no hospital e depois de 
complicações cirúrgicas, a situação dela parece ter se estabilizado.

O que fazer num domingo de manhã ao descobrir que uma das 
suas referências foi desestabilizada de tal forma?

Não tem o que fazer. A vida é uma sequência de situações em 
que é preciso parar de reclamar e fazer o que precisa ser feito.

*
Durante milhares de anos os artistas escreviam, cantavam, toca-

vam e pintavam sem a expectativa de ganhar dinheiro.
A não ser que você fosse amigo do rei, até um século e pouco 

atrás a produção artística era uma expressão natural individual, e não 
uma forma de ganhar a vida.

Hoje em dia o artista colocou a si mesmo numa posição em que 
precisa pensar mais em marketing do que na arte.

É importante essa reflexão sobre a transformação da expressão 
artística em emprego. O simples fato de querer vender a sua arte vai 
moldá-la. Já não é mais uma expressão sincera – é feita para a plateia. 
Ou para ser aprovada pelo produtor.

Eu venho falando por aí faz tempo: a melhor forma de não cor-
romper a sua arte é trabalhando em outra área das 8 às 18. E no tem-
po livre ir praticando a arte – sem interferência, sem expectativas.

inOVaDOR Canal de interação e informação tem como objetivo 
criar maior vínculo com os associados 

auriverde inicia programa nas mídias sociais 
CAMILLA CONSTANTIN 

A Cooperativa Regional Au-
riverde iniciou no último dia 25 
uma nova programação nas mí-
dias sociais. O formato é consi-
derado inovador e feito de forma 
pioneira no ramo de cooperati-
vas, sendo transmitido ao vivo 
pelo Facebook e Instagram. 

O programa da Auriverde é 
um canal de interação e infor-
mação, com o objetivo de criar 
maior vínculo com os associa-
dos, internautas e a comunida-
de em geral. O intuito é também 
mostrar transparência e ética 
através dos princípios do coope-
rativismo, apresentar a Auriver-
de de forma mais direta e valori-
zar os profissionais.  

A mentora e apresentado-

ra do programa é a responsável 
pela comunicação e assessoria 
de imprensa da Auriverde, Fa-
biane Zanini. “Durante a sema-
na compartilhamos em nossas 
mídias as chamadas, bem como 
o tema que será abordado no 
próximo programa, sempre fei-
to a cada 15 dias, nas sextas-fei-
ras, às 9h, com quadro de entre-
vistas ao vivo”, explica. 

De forma dinâmica, irão 
participar da iniciativa: lideran-
ças e profissionais da Auriver-
de, associados, entidades par-
ceiras, lideranças políticas, 
participantes dos grupos de 
Encadeamento Produtivo, de 
Jovens, do Núcleo de Mulhe-
res Cooperativistas, Escola no 
Campo, entre outros. 

Aos interessados, o próximo 

programa será no dia 22 de no-
vembro (em razão do feriado na 
semana anterior), com o tema 
Sucessão Familiar. “Cada vez é 

um tema diferente. Estamos an-
tenados, buscando inovações e 
acompanhando o mercado da 
tecnologia”, diz. 

Primeiro programa contou com a participação do presidente da auriverde, Claudio 
Post, e vice-presidente, Daniel Ferrari 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
Pessoas sábias falam sobre ideias, pessoas 
comuns falam sobre coisas, pessoas 
medíocres falam sobre pessoas (Sócrates)

O SICOOBCARD TEM INÚMERAS  
POSSIBILIDADES PARA VOCÊ COMPRAR  

DO SEU JEITO. 

Baixe o App Sicoobcard disponível na App Store 
e Google Play. Acesse sicoob.com.br e saiba mais. 

Sicoobcard. É da 
sua cooperativa.

Central de Atendimento de Cartões: Regiões Metropolitanas: 4007 1256 - Demais Regiões: 0800 702 0756 - Exterior (a cobrar):
 +55 61 3030 6767 | Ouvidoria: 0800 725 0996 (atendimento de seg. a sex. 8h às 20h) - Deficiência auditiva ou de fala: 0800 940 0458 

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

CURSO DE MEDICINA 
PARA SÃO MIGUEL

O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Tre-
visan, entregou ao chefe de gabinete do Ministé-
rio da Educação, Djaci Vieira de Sousa, uma solici-
tação para abertura de curso superior de Medicina 
em São Miguel do Oeste. A reunião foi na sema-
na passada, em Brasília. Junto com o documen-
to, Trevisan apresentou relatório elaborado por 
uma comissão local criada para esta finalidade, 
apontando dados que viabilizariam a implanta-
ção do curso no município, servindo como referên-
cia para uma área de 30 cidades do Extremo-Oeste.

Um dos aspectos mais tristes deste derramamento de óleo no li-
toral brasileiro é o enfoque que é dado pela grande mídia. Parece 
que ninguém está preocupado em identificar quem realizou o crime 
de largar petróleo no mar. Se fosse um acidente, os responsáveis co-
municariam o fato. Não fizeram. Quem ganha com isso? Onde está 
o jornalismo investigativo, que só se preocupa em atacar o gover-
no federal? A toda hora cria em seus noticiosos falsos alarmes e sus-
peição de todos os atos do governo. Uma verdadeira aberração...

BrunaVeloso

MAIS EMPREGOS

o Palácio do Planalto vai lançar, na segunda-
feira (4), pacote de medidas sobre emprego 
para jovens e pessoas maiores de 55 anos 
para celebrar marca de 300 dias do governo. 
Serão medidas de incentivo à geração de 
empregos, com menor carga às empresas e 
com menos direitos aos trabalhadores. Menos 
direitos, menos encargos e mais empregos...

Dia de 
Finados

Hoje (2) é dia dedica-
do a finados. Nosso res-
peito e profunda sauda-
de dos familiares e amigos 
que nos deixaram. Des-
cansem em paz...

SuJeiRa

toffoli, o herói nacional

O bolsonarista Luciano Hang, proprietário das Lojas Havan, 
confia no acordão. Ele publicou no Twitter: “Dias Toffoli será o 
novo herói nacional. É dele o voto que manterá a prisão na se-
gunda instância. Os brasileiros aguardam essa decisão para man-
ter preso quem destruiu o Brasil. A paz, a confiança e o espírito 
de justiça dependem hoje do presidente do STF. Coragem Toffoli”.

STF pode inocentar Lula na 
segunda quinzena de novembro

O julgamento que pode inocentar Lula, declarando Ser-
gio Moro suspeito no processo do tríplex, deve ser pautado 
para a segunda quinzena de novembro na Segunda Turma do 
STF. A Folha de S. Paulo diz que “o debate sobre a condenação 
do ex-juiz, na visão de magistrados da corte, será menos con-
turbado caso até lá Lula já tenha sido solto”. Plano perfeito...

Alto-comando do Exército preocupado 
com soltura de Lula

“O voto de Rosa Weber caiu mal no alto-comando do Exér-
cito”, diz o Estadão. “Há grande preocupação com a possibilida-
de de o STF abrir caminho para libertar Lula. O momento, ava-
liam os fardados, não poderia ser pior: com países vizinhos 
em convulsão social, o temor é deixar espaços para a reorgani-
zação das esquerdas. Militares brasileiros monitoram os pro-
testos no Chile, Equador, Peru e Colômbia, além das eleições 
argentinas. Para eles, o cenário externo pode fomentar discur-
so da esquerda para se reaglutinar com Lula fora da prisão”.

A TRISTE REALIDADE

Já é possível concluir que um dos mais im-
portantes instrumentos de combate à corrupção 
do país será derrubado pela Corte. Foi com a pri-
são imediata após o veredicto em segunda ins-
tância autorizada pelo mesmo STF em 2016 que a 
Operação Lava Jato pôde se tornar um dos maio-
res exemplos de combate à corrupção do mun-
do. Corruptos e corruptores poderosos passa-
ram a ir para a cadeia. Muitos desses esquemas 
estavam blindados graças, exatamente, à cultu-
ra de impunidade patrocinada pelo Judiciário. O 
que vem a seguir: caro leitor, prepare-se para a 
data: 7 de novembro. Neste dia o STF poderá en-
cerrar um dos julgamentos mais importantes de 
sua história — e fazer com que, na prática, certos 
condenados nunca sejam presos no Brasil. Mui-
ta coisa ainda corre em Brasília em torno des-
se julgamento — acontecimentos e negociações 
de bastidores dos próximos dias serão capitais.

Divulgação

Sérgio Lima/Poder360
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

TJ De SanTa caTaRina 
SuSPenDe MigRaÇãO De 

PROceSSOS PaRa O e-PROc

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), 
ministro Dias Toffoli, enviou no último dia 25 um ofí-
cio ao presidente do Tribunal de Justiça de Santa Ca-
tarina (TJSC), Rodrigo Collaço, em que determina que 
seja suspensa a migração dos processos para o sistema 
e-Proc, cedido pela Justiça Federal. O STF quer que o 
Tribunal adote o PJe (Processo Judicial eletrônico), sis-
tema desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Muito bem. Só que o sonho de consumo de todos 
os advogados era exatamente que o sistema a ser utili-
zado, nas esferas trabalhista, justiça comum e Federal 
se dessem no sistema do e-Proc. Conclusão? Não sei a 
quem a decisão do presidente do Supremo beneficia, já 
que para nós, advogados, podem ter a certeza que não 
facilita em nada. Bem da verdade, o advogado hoje tem 
que ser um “técnico em informática”, já que na Justiça 
comum usa um tipo de plataforma, na Justiça do Tra-
balho utiliza outra (no caso o PJe) e por derradeiro, na 
Justiça Federal é que utiliza o e-Proc. A migração para 
o e-Proc se dava exatamente por conta da sua pratici-
dade, por conta da facilidade de acesso, da praticida-
de para anexar os arquivos, e finalmente pela facilidade 
para peticionar. Muitos colegas – e inclusive eu – dizem 
que o presidente do STF não conhece nossa realidade. 
Pactuo deste ponto de vista. Para mim, ele literalmen-
te não sabe da realidade dos profissionais da advoca-
cia. Enfim, as medidas que são tomadas nem sempre 
são as melhores. Ademais, outro ponto que não se en-
tende onde o ministro quer chegar diz respeito à eco-
nomia aos cofres públicos. O sistema utilizado pela jus-
tiça Federal é grátis e o sistema que era utilizado pela 
Justiça comum (e-Saj) custava 14 milhões de reais. Não 
sei quanto custa o sistema da Justiça do Trabalho, mas 
me pareceu um contrassenso. Não privilegia o sistema 
da economicidade ligado aos entes públicos. Antes de 
determinar certas medidas, seria importante que aque-
les de onde emanam as ordens soubessem a realida-
de, para que ao invés de facilitar, não acabem piorando 
mais ainda as coisas – exatamente o que vai acontecer. 
No resumo, ser advogado hoje exige um conhecimen-
to de informática que não é para poucos! E ainda di-
ficultam mais e mais o que já não estava muito bom. 
Que sina!

Dia De finaDOS
Aproveito, de forma oportunista, para comentar 

acerca do Dia de Finados. Respeito, também homena-
geio meus entes queridos, mas isso não me impede de 
analisar sob outra ótica esta data. Principalmente no 
ponto de que devemos valorizar aqueles que são de 
nossas relações ou círculo de amizades em vida. Depois 
que se vão, fazemos nada mais, nada menos, que home-
nagens póstumas. Contudo, estas homenagens perdem 
muito de sua essência quando o falecido não foi bem 
tratado, não foi respeitado e nem valorizado quando es-
tava em nosso convívio. E não podemos fechar os olhos 
também para o apelo econômico. Mas como diz meu 
amigo Marco Aurélio, da Acaert, isto já é “outro papo”. 

caMPanHa
Lions clube Maravilha planta 200 mudas de árvores 

O Lions Clube Maravi-
lha promoveu no sábado (26) 
o plantio de árvores e flores na 
Linha Primavera Alta, no inte-
rior de Maravilha. A ação faz 
parte da campanha do meio 
ambiente, organizada anu-
almente pelo clube. Con-
forme a presidente, Jaqueli-
ne Timm, foram plantadas 
200 mudas de árvores nativas, 
das espécies angico, araucá-
ria, cedro e jacarandá. O plan-
tio foi numa área de refloresta-
mento na comunidade rural. 

Os voluntários também 
plantaram 100 mudas de flo-
res, das espécies cipreste 

vela, ericas, hortênsias e flo-
res de jardim. As flores fo-
ram plantadas nos arredores 

das igrejas católica e evangé-
lica e da escola. O Clube ain-
da vai fazer a doação de mais 

100 mudas de árvores para o 
Centro de Educação Infan-
til Criança Feliz de Maravilha.

Fotos: Divulgação

voluntários do Clube fizeram a ação no sábado

Plantio de árvores foi numa área de reflorestamento Flores também foram plantadas na comunidade

LegiSLaTiVO Na noite de segunda-feira (28) a sessão foi bastante 
debatida entre os vereadores 

com pauta extensa, câmara 
realiza sessão 

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha promoveu a última 
sessão do mês de outubro na 
segunda-feira (28). Em segundo 
turno, foi aprovado o projeto de 
lei que altera dispositivos da lei 
municipal do Conselho Munici-
pal de Desenvolvimento Rural. 

Em primeiro turno, três 
projetos foram aprovados. O 
projeto de lei que autoriza a 
abertura de crédito adicional 
suplementar de R$ 183.561 mil 
para apoio à cultura em geral. A 
matéria recebeu uma emenda 
aditiva na Comissão de Finan-
ças, com o objetivo de alterar o 
art. 3º, para incluir o plano de 
trabalho apresentado pelo De-
partamento de Cultura. Tanto o 
projeto, como a emenda, foram 
aprovados. 

O projeto de lei que dispõe 
sobre a LDO 2020 recebeu su-
gestões de emenda na Comis-
são de Finanças, de autoria do 
vereador Luiz Hermes Brescovi-

ci. Uma emenda que tratava so-
bre a Casan foi rejeitada. Já a que 
tratava sobre o Natal Maravilha 
foi aprovada. Da mesma forma, 
o projeto foi aprovado. Também 
na pauta o projeto de lei que au-
toriza a abertura de crédito adi-
cional suplementar na ordem de 
R$ 50 mil para o Natal Maravilha.

VOTaÇãO única
Em votação única, várias 

matérias foram aprovadas. Em 
destaque o ofício que solicita 
homologação de termo aditivo 
ao termo de concessão de uso 
celebrado entre o município e 
a empresa Construtora Olivei-
ra Ltda. Além deste ofício, teve a 
votação das indicações. 

VeTO
Deu entrada na ordem do 

dia a mensagem de veto ao pro-

jeto de lei do Executivo que ob-
jetiva autorizar o Executivo a 
doar para diversas entidades 
da cidade os valores resultan-
tes da coleta seletiva. O verea-
dor Cleber Pertussati (MDB), 
como líder do governo, pediu 
a retirada da matéria. Contudo, 
o presidente da Casa informou 
que a retirada se dará somen-
te com requerimento aprovado 
em plenário. 

Mesa Diretora tem os trabalhos comandados pelo vereador presidente, Jandir Primon 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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Já diz o ditado “respeito 
é bom e eu gosto” 

O respeito que deve ser ensinado 
na infância. Ele significa uma distância 
diante da visão diferente de outra pes-
soa. E, portanto, nos ajuda a não julgá
-la pela sua escolha ou opinião. Acredi-
to que cada vez mais precisamos dele. 
Crenças, estilos e gostos interferem em 
nossas opiniões. Discordar não significa 
ser melhor, mas considerar a outra pes-
soa nas suas diferenças individuais. É 
possível ter uma opinião diferente sem 
ofender o outro. Pense antes de falar. 

NÃO TENHA PRESSA 

Conhecer ensinamentos de diferentes po-
vos expande nossos horizontes e pode ser uma 
rica forma de aprendizado. Ao contrário do Oci-
dente, as culturas orientais são amantes da pau-
sa e acreditam que a pressa é um defeito, não uma 
virtude. Esta perspectiva é muito bem sintetiza-
da: “Não tenha medo do progresso lento, só tenha 
medo de ficar parado”. Eles acreditam no suces-
so obtido com mudanças eficazes e bem planeja-
das, no qual o progresso é feito passo a passo. A 
importância é permanecermos ativos, sem per-
der o foco, agindo sempre de forma efetiva ao 
buscar a realização de nossos sonhos. Se a evo-
lução for mantida, o objetivo será alcançado.

Cidasc 
Com a retirada da vacinação da febre afto-

sa no Paraná, o Estado catarinense passou a fisca-
lizar mais o transporte de bovinos, principalmen-
te aqueles que entram em Santa Catarina. A Cidasc 
tem intensificado os treinamentos com as equipes 
para garantir a qualidade sanitária e o selo de Esta-
do livre da doença sem vacinação desde 2007. Por 
um lado é bom para o Paraná, já que mostra um 
avanço na saúde animal, além de aumentar a eco-
nomia com a venda de carne bovina para o exte-
rior. Por outro lado, aumenta o trabalho de fiscali-
zação catarinense e a competitividade no mercado.

QUERER É 
PODER?!

Querer não é poder? 
Uma frase apenas para 
exemplificar coisas 
da vida, comparar 
e apontar desejos 
materiais. E quando 
foge disso? Quando 
queremos tanto que 
algo aconteça, mas 
não podemos fazer 
nada para mudar ou 
para conseguir? E não 
tenho certeza se falar 
“o tempo vai resolver, 
trazer” muda o cenário 
e nos coloca em uma 
situação de ação, já que 
fazer nada também é 
fazer alguma coisa. Se 
fosse apostar, talvez 
apostasse em dizer 
que devemos fazer o 
que queremos, lutar por 
aquilo que desejamos. 

Obesidade infantil 
Se há algumas décadas a preocupação era com as 

crianças desnutridas, hoje o cenário mudou bastante, 
mas não exatamente para melhor. Os índices de crian-
ças abaixo do peso caíram drasticamente (o que é muito 
bom), no entanto houve um aumento drástico e preocu-
pante entre aquelas que estão com sobrepeso ou obesi-
dade. Crianças com pouco anos, ou até meses de vida, 
já não tem o peso adequado, e grande parte delas pode 
também ser um adulto obeso. Vai muito além do polêmi-
co debate sobre a estética, o nosso peso também está li-
gado à nossa saúde, tanto para quem está abaixo, como 
acima, do considerado adequado. Crianças tecnológicas, 
que trocam velhas brincadeiras por uma tela de celular ou 
computador e alimentadas com produtos cada vez mais 
industrializados caminham para um futuro preocupante. 

Parabéns 
Hoje os parabéns vão para duas modalidades do esporte de Mara-

vilha. A primeira para o tênis de mesa, que teve reconhecimento em 

uma das mais conceituadas revistas do segmento esportivo. A revis-

ta Table Tennis Player destacou a organização por Maravilha da penúl-

tima etapa do Circuito Catarinense de Tênis de Mesa, que foi um suces-

so. Também o reconhecimento vai para os meninos do futsal da equipe 

principal da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer/Acema de Ma-

ravilha. Eles estão na final da Taça D’Lamb após eliminar em São João 

do Oeste a equipe da casa. A Taça D’Lamb é uma da mais importan-

tes competições regionais e Maravilha chega à final contra Caibi. 
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

a DúViDa PaTOLógica

O processo mental de duvidar faz parte da vida de todos. Quando 
nos deparamos com uma encruzilhada relacionada a escolhas impor-
tantes, é saudável e útil duvidar e fazer perguntas. Assim como é saudá-
vel questionar às vezes as escolhas já feitas, para decidir mudar de rumo. 
Perguntas e dúvidas podem dizer respeito a escolhas concretas, mas 
também a aspectos da personalidade, atitudes, sentimentos e emoções, 
para chegar a um entendimento maior de nós mesmos e dos outros.

Quando, no entanto, você não consegue tomar uma decisão ou res-
ponder a uma pergunta que assombra, sobre os outros ou o mundo, e 
vive isso com constante angústia, lá vem o que chamamos de dúvida pa-
tológica. Algumas perguntas entram e se estabilizam na mente como 
um vírus, que acaba absorvendo a maioria dos recursos mentais de um 
indivíduo, levando a um estado de ansiedade constante com altos picos 
de ansiedade.

O sujeito busca, com argumentos infinitos e sutis, encontrar a res-
posta para a pergunta que o assalta; e assim que ele encontra uma res-
posta, imediatamente em sua mente um argumento contrário está 
pronto para refutar a conclusão, em um círculo vicioso sem fim entre ar-
gumentos opostos que se perseguem e colidem incessantemente.

As perguntas que podem levar à dúvida obsessiva são aquelas cujas 
respostas parecem mais fortemente ligadas a implicações decisivas para 
o futuro e a identidade de alguém. Uma escolha profissional, uma rela-
ção sentimental, identidade sexual, para citar as mais frequentes, mas 
também existem outras que parecem mais extravagantes e originais.

A emoção que todas as perguntas e consequentes dúvidas têm em 
comum é o medo. Medo de fazer a escolha errada, medo de não ser psi-
cologicamente saudável, medo de ter cometido algum erro fundamen-
tal no passado, todas as condições que, na percepção do sujeito, podem 
influenciar irremediavelmente toda a vida e a possibilidade de felicida-
de presente e futura.

Algumas das questões que levam à dúvida patológica surgem como 
questões saudáveis e legítimas sobre si mesmo, relacionamentos e o 
mundo. Exemplos de tais perguntas são: “Devo continuar estudando di-
reito ou mudar de faculdade? - Estou mesmo apaixonado pelo meu na-
morado? - Eu realmente gosto da minha namorada ou não? - Minha es-
colha de emprego foi a certa para mim ou devo mudar? - O que faço é o 
resultado do que quero ou é o resultado de pressões das quais não pos-
so me libertar?”.

De fato, são perguntas que poderiam legitimamente ser feitas como 
ponto de partida para uma hipótese de mudança, que passaria de uma 
situação de insatisfação para uma situação de maior bem-estar.

Quando assumem a forma de dúvida patológica, essas questões 
acabam assumindo peso e significado desproporcionais, como se toda 
a vida e a felicidade do sujeito fossem total e irremediavelmente depen-
dentes da solução da questão. As atividades da vida cotidiana, o humor 
e a qualidade dos relacionamentos acabam sendo constantemente con-
dicionados pela ansiedade da reflexão sobre a dúvida não resolvida.

Além das racionais e lógicas, também pode haver dúvidas e per-
guntas que parecem mais imaginativas e cruéis desde o início. Exemplos 
dessas: “Talvez eu seja homossexual? Talvez eu possa me matar? - Um dia 
eu poderia me tornar um viciado em drogas? - E se eu vendesse a alma 
para o diabo na época em que pensei nisso?”.

Essas perguntas são fundamentalmente sem sentido, porque uma 
breve análise revela, no caso dos exemplos mencionados acima, que o 
sujeito não se sente homossexual, não pretende cometer suicídio, não 
tem motivos ou deseja se tornar um drogado e não quer, nem acredita, 
nem é racionalmente possível vender a alma para o diabo.

Esse processo, no entanto, está destinado a não ter fim, porque, para 
todo raciocínio que parece levar a uma garantia definitiva, uma nova obje-
ção está pronta para surgir na mente, para refutar as conclusões anteriores.

Na dúvida patológica, o raciocínio não ajuda a encontrar a solu-
ção, mas a distancia cada vez mais. A dúvida começa a invadir a men-
te. Cresce como um câncer, que gradualmente invade a consciência e se 
alimenta essencialmente de todas as respostas que lhe são oferecidas; 
como um deus muito mau e insaciável, a dúvida devora todas as respos-
tas, opondo-se a mil argumentos e exigindo cada vez mais evidências e 
verificação, levando o sujeito ao desespero.

MaRaViLHa Dia foi de relembrar o legado de Martinho Lutero e 
fundação das igrejas protestantes 

comunidade evangélica celebra 
Dia da Reforma Protestante
CARINE ARENHARDT 

A Igreja Evangélica de Con-
fissão Luterana no Brasil de Ma-
ravilha celebrou na quinta-feira 
(31) o Dia da Reforma Protestan-
te com culto e almoço festivo. A 
programação teve início às 9h 
com culto e ao meio-dia almo-
ço festivo, com galeto e ma-
carronada. Conforme o pastor, 
Leandro Ristow, aproximada-
mente 450 pessoas participa-
ram da programação.

O pastor destaca que a data 
é lembrada no mundo todo pe-
las igrejas evangélicas protes-
tantes. “É uma data que a gente 
relembra o histórico de Marti-
nho Lutero, que lutou para que o 
evangelho voltasse de novo para 
ser o centro da igreja cristã”, diz. O 
pastor diz que na Reforma Pro-
testante no século XVI, Martinho 

Lutero foi grito de protesto às vá-
rias coisas erradas que estavam 
acontecendo dentro da igreja ca-
tólica na época. 

Martinho Lutero era apenas 
um monge em uma pequena ci-
dade da Alemanha, chamada 

Wittenberg, e não teve seu pro-
posto aceito, sendo excomun-
gado da igreja. “Surgiram então 
as igrejas evangélicas de confis-
são luterana no mundo todo. E 
essa data, quando nós come-
moramos, é uma forma de res-

gatar esse legado histórico de 
Martinho Lutero, falarmos so-
bre este assunto e de novo colo-
carmos o evangelho, o Senhor 
Jesus Cristo, a graça de Deus no 
centro da nossa vida cristã”, fi-
naliza o pastor. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Comunidade participou do culto celebrado pelo pastor Leandro ristow

Pastor iniciou o culto com uma oração Culto contou com a presença de músicos da comunidade

Cardápio do almoço foi galeto, arroz e macarrão com saladas aproximadamente 450 pessoas participaram da programação 
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LUIZ CARLOS
PRATES

ReuniãO feSTiVa O encontro também teve homenagens para 
aniversariantes e debate sobre assuntos gerais

LeO clube empossa 10 
novos associados
CARINE ARENHARDT 

O LEO Clube de Ma-
ravilha promoveu, na noi-
te de sábado (26), reunião 
festiva com a presença de 
associados e companhei-
ros do Lions Clube Maravi-
lha e presidente do Distrito 
LD8. O encontro foi na sede 
do clube e marcou a posse 
de 10 novos membros. Eles 
foram apresentados pelos 
padrinhos e fizeram o ju-
ramento do clube, compro-
metendo-se com o trabalho 
voluntário em prol da co-
munidade. 

A noite também teve ho-
menagens para aniversa-
riantes e debate sobre assun-
tos gerais. A programação 
encerrou com jantar de con-
fraternização. 

NOVOS 
ASSOCIADOS  

Caroline Gialdi
Gabriela rocha 
Geovanna 
Cembranel
Jéssica Estefano
Lucas 
Zimmermann
Paula Gudiel
ronaldo Piton
vinícius 
Frandoloso
Werison da Silva 
Wesley andretta

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

novos associados empossados no sábado

Mesa de honra na noite de reunião festiva

apresentação dos novos membros com os padrinhos

Empossados receberam o primeiro pin do clube Momento da homenagem aos aniversariantes

O TeMPO MuDa TuDO
Será mesmo que o tempo muda tudo, faz-nos, por exemplo, 

mudar de ideia? Não sei que idade você tem, criança é que não 
deve ser... Se não é criança, deve ter valores, questões, ideias 
que lhes são significativas, muito importantes, valores que lhe 
podem mesmo tirar do sério e fazê-la, fazê-lo mergulhar numa 
imensa tristeza ou cava depressão. Todos somos assim. Temos 
as coisas que nos são importantes, significativas. Ao longo da 
vida vamos carregando essa pesada mochila de valores. Serão 
mesmo valores? Aí é que está e aí é que eu queria chegar.

Já comentei aqui sobre um livro muito especial e que devia 
ser lido por todos, especialmente depois da maioridade. O livro 
se chama – “Os cinco maiores arrependimentos à beira da mor-
te”. A autora é uma mulher que inventou uma atividade especial 
para ela, até então passara por muitos empregos e de nenhum 
gostara... Finalmente, ela se achou como “assistente emocio-
nal” de pessoas doentes e em fase terminal. 

Nesse livro há interessantíssimos relatos de arrependimen-
tos de pessoas à espera do “juízo final”. Os arrependimentos, 
mais das vezes, eram por questões “banais”, como ter trabalha-
do demais ou não ter vivido suas vidas como desejavam, mas 
sim como as pessoas esperavam que elas vivessem... Mais ou 
menos como nós vivemos... É só pensar.

Mas o que eu quero mesmo dizer é que ao longo da vida 
cometemos muitos “suicídios”, isto é, vamos a sofrimentos ex-
tremos por nulidades que não valem a pena, mas que só va-
mos nos dar conta disso muito tempo depois, tudo por obra do 
nosso grande amigo o tempo. O tempo nos faz trocar os óculos 
das percepções, dos sofrimentos por causas vazias, sem valor. 
Sua encrenca de agora será que vai durar até o final do ano que 
vem? Duvido. Então, por que tanto sofrimento, lágrimas ou re-
clamações agora? Se daqui a um ano a encrenca não valer mais 
a pena é porque já não vale hoje. O diacho é que você vai per-
der muito tempo para só então acordar... É o que mais acontece 
com todos nós, perder tempo com inutilidades como até mes-
mo o chorar pelo rompimento de um (falso) grande amor. Sim, 
porque os amores verdadeiros nunca terminam, nem ela nem 
ele saem batendo a porta. Enfim, vivamos a vida, hoje. Arrepen-
der-se mais tarde será tarde... 

DicaS
Algumas denguices “oficiais” me irritam. Sejam para as pro-

vas do Enem ou de qualquer vestibular, sempre leio nos jornais 
dicas para acalmar os estudantes e fazê-los ter boa memória 
durante as provas. Dicas sobre alimentação, dicas para um bom 
sono, dicas para evitar o estresse... Bolas, só há uma dica e va-
lendo para todo tipo de prova: ter estudado muito e vontade, 
ímpetos de guerra pela aprovação. O mais é denguice de mi-
mimis...

MúSica
Faz alguns anos. Era um concerto sinfônico no teatro Araú-

jo Viana, em Porto Alegre. Como era um concerto num parque, 
não havia pagamentos. Um sujeito bem simples, quase men-
digo, saiu suspirando e dizendo ao amigo ao lado – “Pois não 
é que gostei, muito boa música”! Pois é, mas essa boa música 
não é dada ao povo, daí que o tal povo fica com o que a televi-
são mostra: nojos de vulgaridades, e não aprende e não cresce...

faLTa DiZeR
A manchete dizia – “Endividamento do Consumidor”. De 

onde pode vir o endividamento? Uma primeira causa: um gas-
to excepcional não imaginado. Raros. Outra causa: gastos com 
lazeres rasteiros e, acima de tudo, gastar sem pensar e criticar o 
salário baixo. Salvo o “excepcional”, melhor é não chiar, assumir 
a irresponsabilidade. 
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BOnS ReSuLTaDOS No Ranking de Competitividade dos Estados, pelo terceiro ano consecutivo, SC ocupa 
a segunda posição, atrás apenas de São Paulo

Santa catarina tem aumento na geração de emprego, 
criação de empresas e atividade econômica 

A melhora na pers-
pectiva de Santa Catarina 
na classificação da agên-
cia de risco Standard & Po-
or’s (S&P) é apenas a mais 
recente das boas notícias 
para a economia catarinen-
se. Desde o começo de 2019 
o Estado acumula bons in-
dicadores em áreas como 
geração de empregos, cria-
ção de empresas, competi-
tividade e crescimento eco-
nômico.

Além de ter a perspecti-
va reclassificada de negati-
va para estável, com ratings 
de crédito ‘BB-’ em sua es-
cala global e ‘brAA+ na Es-
cala Nacional Brasil, Santa 
Catarina também teve um 
bom resultado em geração 
de empregos. De janeiro a 
setembro, o Estado osten-
ta um saldo positivo de 73,4 
mil vagas formais de traba-

lho. Para efeito de compa-
ração, em todo o ano 2018 
o saldo ficou em 41,7 mil. 
Com isso, a taxa de desem-
prego divulgada pelo IBGE 
ficou em 6% no Estado, me-
tade da média nacional.

Na visão do governador, 
Carlos Moisés, os bons indi-
cadores demonstram a pu-
jança da economia catari-
nense, que se recupera em 
ritmo superior aos demais 
estados por conta de sua di-
versificação. 

A criação de empre-
sas também segue em rit-
mo acelerado no Estado. 
Entre janeiro e 21 de outu-
bro deste ano foram consti-
tuídas 120.306 empresas na 
Junta Comercial (Jucesc), o 
que representa aumento de 
aproximadamente 20% na 
comparação com o mesmo 
período do ano anterior.

CREsCimEntO aCima Da 
mÉDia naCiOnal
o crescimento econômico 
também tem sido acima da 
média nacional. até junho, 
a média anualizada era de 
3,9%, segundo o boletim 
de indicadores Econômico-
Fiscais, divulgado pela 
Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Econômico 
Sustentável. Trata-se de 
um resultado quatro vezes 
superior ao registrado 
no país. no ranking de 
Competitividade dos 
Estados, pelo terceiro ano 
consecutivo, SC ocupa a 
segunda posição, atrás 
apenas de São Paulo. neste 
ano o Estado conquistou 74,4 
de nota geral no ranking que 
engloba 10 pilares, como 
educação, segurança pública, 
inovação e eficiência. a 
média brasileira foi de 49,3.

Sal Santos/Secom
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“no mundo dos negócios nunca 
se obtém aquilo que se quer, mas 
sim aquilo que se negocia” 

Chester Karrass
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

O edital de concorrência para concessão da 
administração do aeroporto Serafim Enoss Berta-
so, de Chapecó, para a iniciativa privada, foi assi-
nado na última terça-feira pelo prefeito de Cha-
pecó, Luciano Buligon. O prefeito anunciou que 
dentro de 30 dias deve ser conhecida a empresa 
vencedora, e que as propostas e os documentos 
de habilitação devem ser encaminhadas para o 
setor de compras da prefeitura. A concessão é por 
30 anos e prevê investimentos de R$ 150 milhões. 

Inicialmente devem ser investidos R$ 15 milhões 
na ampliação do atual terminal. O projeto já está 
pronto, pois o município estava pleiteando uma 
verba da Secretaria da Aviação Civil e do governo 
do Estado, no valor de R$ 10 milhões. A empre-
sa vencedora poderá explorar as taxas de embar-
que, praça de alimentação, publicidade, estacio-
namento e hotel. Segundo a administração de 
Chapecó, o município vai economizar R$ 4,5 mi-
lhões por ano deixando de gerenciar o espaço.

Divulgação / Diário do IguaçúAssinado edital para concessão do aeroporto de Chapecó

DeScOnTO na BLack fRiDay DeVe SeR MenOR neSTe anO

Pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostra que o percentual médio de desconto na Bla-
ck Friday 2019 deve girar em torno de 24%, menor do que os 29% da pesquisa de 
2018. A pesquisa, que ouviu 1.177 empresários de todos os portes que atuam no co-
mércio e no setor de serviços nas cinco regiões do país, mostra ainda que 21% dos 
entrevistados devem aderir ao dia de promoções, que neste ano será em 29 de no-
vembro. Se as estimativas se confirmarem, haverá um crescimento de adesões, uma 
vez que em 2018, 16% dos empresários participaram do evento. Para 54% dos em-
presários, a Black Friday não prejudica o Natal, que é a data mais lucrativa do vare-
jo no ano. Para 33%, o evento até mesmo contribui para o Natal vender mais. Outros 
8% falam em prejuízo no Natal por conta das vendas antecipadas na Black Friday.

Como a eleição 
da Argentina 
afeta Santa 
Catarina
a argentina, que enfrenta 
nova crise econômica, 
com inflação alta e uma 
série de outros problemas, 
terá novo presidente, o 
peronista alberto Fernández, 
que vai suceder Maurício 
Macri a partir do dia 10 
de dezembro. o principal 
parceiro comercial de Santa 
Catarina e também do brasil 
na américa Latina terá um 
ano de 2020 especialmente 
difícil, pois precisa pagar 
cerca de US$ 40 bilhões em 
dívidas internacionais e não 
tem recursos. Em função 
disso, no dia seguinte da 
eleição, segunda-feira, o 
governo argentino limitou 
em US$ 200 dólares a 
quantidade de moeda 
americana que cada cidadão 
pode comprar por mês. o 
objetivo é elevar as reservas. 
Santa Catarina é um dos 
estados brasileiros mais 
afetados porque é vizinho, 
enfrentará mais queda de 
visitantes argentinos no 
verão e mais redução de 
exportações. no caso do 
frango, houve uma retração 
de 92,6% em receita de 
janeiro a agosto deste ano 
e no caso de carne suína, 
cujo volume vendido é 
maior, teve queda de 17% 
em receita. as vendas totais 
do Estado ao país vizinho de 
janeiro a agosto deste ano 
tiveram queda de 21,97%, 
segundo levantamento do 
observatório da Fiesc. a 
argentina, que era o terceiro 
mais importante parceiro 
comercial do Estado, 
precedida dos Estados 
Unidos e China, foi superada 
pelo Japão. 

Caixa informa que 
deixará de abrir 
agências aos sábados

O presidente da Cai-
xa Econômica Federal, Pe-
dro Guimarães, informou 
na quarta-feira (30) que o 
banco deixará de abrir par-
te das agências aos sába-
dos para saques do Fun-
do de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Segun-
do Guimarães, a abertura 
das agências aos sábados 
se mostrou “matematica-
mente e empiricamente” 
desnecessária. Ao anun-
ciar a nova decisão, na 
quarta-feira, o presiden-
te da Caixa afirmou que 
90% dos pagamentos de 
não correntistas são fei-
tos por meio de lotéricas 
ou de caixas eletrônicos. 
Com a decisão, Guima-
rães informou que a Cai-
xa deixará de gastar em 
horas-extra e transpor-
te de valores, além de ou-
tros gastos operacionais.

Pacote de emprego vai beneficiar jovens 
e maiores de 55 anos, diz Bolsonaro

O presidente, Jair Bolsonaro, afirmou na sexta-feira (25) em Pequim — noite de 
quinta-feira (24) no Brasil — que vai adotar medidas para estimular o emprego para jo-
vens até 29 anos e maiores de 55 anos. Ele evitou detalhar que medidas serão tomadas, 
mas conforme apurou a reportagem, podem incluir redução de encargos trabalhistas 
das empresas e concessão de crédito. Ainda não é certeza se haverá perda de direitos 
trabalhistas, mas não está descartado. Depois do retorno do presidente de seu tour pela 
Ásia, o governo vai enviar ao Congresso uma medida provisória para estimular o empre-
go e melhorar a qualificação. Essa MP é a nova prioridade imediata da equipe econô-
mica após a aprovação da reforma da Previdência. Matéria publicada pela Folha no iní-
cio de setembro informa que o governo estuda a criação do programa “Emprego verde 
amarelo”, com desoneração da folha de pagamento e redução de 50% do FGTS para em-
presas que contratarem jovens ou profissionais desempregados há mais de dois anos.

Marcelo Camargo/Agência Brasil
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MaRaViLHa Mais de mil alunos da rede municipal foram avaliados neste ano, através do programa Saúde na Escola 

avaliação nutricional aponta índice preocupante de 
obesidade e sobrepeso entre crianças e adolescentes
CARINE ARENHARDT

A condição nutricional 
da população brasileira teve 
mudanças significativas nas 
últimas décadas. O país teve 
queda nos índices de pessoas 
abaixo do peso e aumento de 
sobrepeso e obesidade. Uma 
das grandes preocupações é 
o crescimento deste índice 
também entre as crianças. 

Em Maravilha, uma ava-
liação nutricional feita no 
primeiro semestre do ano 
em três escolas e uma creche 
da rede municipal mostra ín-
dices preocupantes. Confor-
me a secretária de Saúde, 
Miriane Sartori, foram ava-
liados 1.123 mil alunos, tra-
balho feito pela nutricionista 
Cristiane Perondi, através do 
programa Saúde na Escola.  

Entre os alunos da pré
-escola ao 9º ano do ensi-
no fundamental, mais de 

35% dos avaliados não estão 
com o peso adequado. Des-
se percentual, 16,8% estão 
com sobrepeso, 14,92% com 
obesidade e 3,75% abai-
xo do peso. Os números são 
de 1.065 alunos dos centros 
educacionais Mundo Infan-
til (Caic), Raymundo Veit e 
Monteiro Lobato.  

Na creche, onde foram 
avaliadas 58 crianças me-

nores de quatro anos, ape-
nas 53,44% estão com peso 
adequado. Do total, 29,31% 
estão com risco de sobre-
peso, 12,6% já apresentam 
sobrepeso, 1,72% obesidade 
e 3,44% estão abaixo do peso. 

Conforme Miriane, os 
índices são preocupantes. 
“Quando a criança é obesa, 
tem uma grande chance de 
ter obesidade também quan-

do for adulta. E aí vem a pre-
ocupação também se essa 
obesidade é genética ou de 
má alimentação, então todo 
esse trabalho a nossa nutri-
cionista acaba desenvolven-
do nas escolas”, afirma. 

A secretária explica que 
os pais são alertados quan-
do a criança não está com 
o peso adequado. O pro-
grama também faz o en-
caminhamento das crian-
ças para atendimento 
individual quando há ne-
cessidade. “A gente sabe 
que crianças, por eles vive-
riam de bolachinha reche-
ada, mas o que se pede é que 
os pais consigam manter 
eles numa alimentação sau-
dável, que estimulem essa 
alimentação. Sempre digo 
que a gente é o espelho de-
les e tem que tentar estimu-
lar eles ao máximo para sair 
desse número”, diz Miriane. 

Programa Saúde na escola

Conforme Miriane, o programa Saúde na Escola é 
desenvolvido há anos no município e prevê várias 
ações. além da avaliação nutricional, os alunos recebem 
acompanhamento odontológico, oftalmológico, também 
da caderneta de vacinas e vermífugos. a secretária 
destaca que os pais sempre são notificados quando o filho 
está recebendo o acompanhamento na escola. 
anualmente algumas escolas são selecionadas e recebem 
as ações do programa. Cada ação também é pensada de 
acordo com a faixa etária dos alunos atendidos. 

OBeSiDaDe nO MunDO 

Conforme dados da organização Mundial da Saúde (oMS), no 
mundo todo são 41 milhões de crianças com menos de cinco anos 
já com obesidade. o número é tão alto que colocou o problema 
de obesidade infantil na categoria de epidemia. no brasil, 13% dos 
meninos e 10% das meninas, entre 5 e 19 anos, convivem com a 
obesidade. a estimativa é que 80% deste público vai continuar obeso 
quando adulto. 
a grande preocupação é com a saúde dessa população, já 
que o sobrepeso e obesidade podem estar relacionados a 
doenças como diabetes, colesterol, hipertensão, 
entre outras. o consumo de 
alimentos industrializados, e 
introduzidos cada vez cedo 
no cardápio das crianças, 
vem contribuindo para este aumento 
nos índices de obesidade. a falta de exercícios 
físicos também é um forte agravante. 

Miriane Sartori avalia os números como preocupantes

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Fonte: www.portaldaurologia.org.br

PaRa ficaR aTenTO
a próstata é uma glândula que faz parte do sistema 
reprodutor masculino responsável por produzir 
uma secreção fluida para nutrição e transporte dos 
espermatozoides. Situa-se logo abaixo da bexiga e à 
frente do reto, sendo atravessada pela uretra, canal 
que se estende desde a bexiga até a extremidade 
do pênis e por onde a urina é eliminada.  
o diagnóstico do câncer de próstata é feito 
exclusivamente através da biópsia da próstata. Para 
indicar corretamente a biópsia, o urologista precisa 
levar em consideração vários fatores, dentre eles 
o toque retal. a finalidade desse exame é detectar 
qualquer alteração na próstata (endurecimento, 
nódulos) que possa estar relacionada com a 
presença do câncer. apesar de desconfortável, é 
parte fundamental da avaliação prostática, servindo 
também para auxiliar na decisão da melhor forma 
de tratamento, caso o câncer esteja presente. o 
PSa é o marcador mais utilizado no auxílio ao 
diagnóstico de câncer de próstata. isoladamente, 
o PSa elevado não significa necessariamente 
que o indivíduo tem câncer de próstata, por isso a 
necessidade do toque retal.

A cada dia 42 homens morrem em 
decorrência do câncer de próstata* 
e aproximadamente 3 milhões vivem 
com a doença, sendo essa, a segun-
da maior causa de morte por câncer 
em homens no Brasil. São estimados 
para este ano 68.220 novos casos, se-
gundo o Instituto Nacional do Câncer 
(Inca). Frente a essa realidade, a So-
ciedade Brasileira de Urologia (SBU) 
inicia mais uma edição da campanha 
Novembro Azul, que chama a atenção 
para o diagnóstico precoce do câncer 
de próstata e também para a saúde do 
homem de forma global.

Com o tema “Seja herói da sua 
saúde”, o Novembro Azul da SBU tem 
como padrinhos o chef e apresenta-
dor do programa MasterChef Hen-

rique Fogaça e o ex-jogador de fute-
bol Zico. Ambos não têm medo, nem 
preconceito, com os exames da prós-
tata – que englobam uma avaliação 
do risco pelo urologista, seguida pelo 
toque retal e a dosagem de PSA – e 
aceitaram de imediato o convite da 
Sociedade.

A SBU recomenda que os homens 
a partir da puberdade devem pro-
curar um profissional especializado, 
para avaliação individualizada. O iní-
cio da avaliação do risco de câncer da 
próstata começa aos 50 anos e, na-
queles da raça negra, obesos mórbi-
dos ou com parentes de primeiro grau 
com câncer de próstata devem come-
çar aos 45 anos. Os exames deverão 
ser realizados após uma análise dos 

fatores de risco pelo urologista e am-
pla discussão de riscos e potenciais 
benefícios, em decisão compartilhada 
com o paciente. Após os 75 anos, po-
derá ser realizado apenas para aque-
les com expectativa de vida acima de 
dez anos.

Uma pesquisa realizada pela re-
vista Saúde e o Instituto Lado a Lado 
pela Vida em agosto, com 2.405 ho-
mens, mostrou que 59% deles não 
costumam ir ao urologista. Entre os 
homens acima de 50 anos atendidos 
pela rede privada ou planos de saúde, 
89% disseram já ter feito o PSA e 65% 
o exame de toque. Entre os atendidos 
pelo SUS, 45% nunca foram submeti-
dos ao toque retal e 16% não fizeram o 
exame de PSA.

novembro azul chama a atenção para o cuidado 
do homem com a próstata e a saúde
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finaDOS Para o responsável pelo local, falta de água foi resolvida e 
familiares não devem enfrentar problemas

com aspecto de pequena cidade, 
cemitério Jardim da Paz recebe 
visitantes após investimentos
EDERSON ABI

O Dia de Finados é momento de 
lembrar familiares e amigos que morre-
ram e deixaram saudades. A data movi-
menta a venda de alguns itens, como ve-
las e flores, e promove intensa visitação 

no Cemitério Jardim da Paz, em Maravi-
lha. O local recebeu investimentos e está 
diferente neste ano.

De acordo com o responsável, Jones 
de Oliveira, uma das alterações é a caixa 
de água de três mil litros que foi instalada 
no cemitério. Ele afirma que foram colo-

cadas mais quatro torneiras nas proximi-
dades para uso de todos. “Era um proble-
ma que tinha lá dentro. Foi solucionado. 
Sabemos que sempre dá transtorno na 
hora da limpeza, forma fila. Mas acredi-
to que agora vai amenizar a situação com 
os investimentos”, afirma.  

nOVaS RegRaS

O Cemitério Jardim da Paz está com novas regras. Um 
projeto de lei de autoria do governo municipal atualizou 
a legislação vigente quanto ao funcionamento do local, 
além do trabalho das funerárias. Antes de aprovadas, as 
novas regras foram debatidas em uma comissão especial 
na Câmara de Vereadores. 
Na segunda-feira (28) a comissão se reuniu com a equipe 
do cemitério e o governo municipal. de acordo com 
Jones de Oliveira, a comissão e o município reconhecem 
que a população aceitou as novas regras e a organização 
atual do local.
Entre as alterações, a nova legislação estipula: construção 
de novos túmulos com aprovação da planta, dimensões 
específicas de cada túmulo, tipo de material a ser usado 
e colocação de calçadas ao redor, obrigatoriedade de 
espaço destinado para famílias carentes. Nestes casos, as 
funerárias deverão fornecer os caixões gratuitamente.

caDaSTRO e TúMuLOS aBanDOnaDOS

O município continua fazendo o cadastramento dos túmulos e está 
coletando informações neste sábado. Jones de Oliveira alerta os 
familiares que pretendem visitar o cemitério que a equipe está no local 
para levantar informações de familiares que estão sepultados, além das 
famílias responsáveis pelas estruturas. 
Conforme ele, muitos túmulos não têm identificação e estão literalmente 
abandonados, sem visitação de familiares. Com 80% do cemitério 
cadastrado, as informações vão servir para o município organizar 
ainda mais o local. Os túmulos que não forem identificados e estão 
abandonados vão passar por um processo legal e, se não surgir 
responsável, serão destinados para um ossuário que está em fase de 
licitação para construção. 

Sal de Pixel
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SuceSSO Rede Feminina encerrou a programação do Outubro Rosa, campanha voltada à 
prevenção do câncer entre as mulheres 

chá Rosa reúne mais de 450 participantes 
CARINE ARENHARDT 

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha promoveu no sábado 
(26) a edição 2019 do Chá 
Rosa. O evento arrecadou 
recursos importantes para 
a continuidade dos traba-
lhos da Rede, especialmen-
te para a construção da sede 

própria. O Chá Rosa reuniu 
mais de 450 participantes. 

O evento foi no Salão da 
Comunidade Evangélica, 
iniciando com a apresenta-
ção de um vídeo institucio-
nal e das voluntárias que 
trabalham na Rede. Tam-
bém fez parte do protocolo 
a apresentação de uma co-
reografia com música gos-

pel, benção com o pastor 
Leandro Ristow e um mo-
mento emocionante que 
reuniu as vitoriosas, mulhe-
res que já receberam diag-

nósticos de câncer e enfren-
taram o tratamento com 
apoio da Rede. 

Para encerrar foi ser-
vido o chá, acompanhado 

de uma mesa com doces e 
salgados. À tarde teve sor-
teio de brindes entre os pre-
sentes. O evento faz parte 
da programação do Outu-

bro Rosa, que encerrou na 
terça-feira (29) com o últi-
mo dia de atendimento em 
horário diferenciado para a 
coleta do preventivo.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Mais de 450 pessoas participaram do evento 
Presidente, Meri Terezinha ranzan, agradeceu a participação do público e envolvidos 
na organização 

Chá foi servido com doces e salgados apresentação de uma coreografia com música gospel 

Momento da benção com o pastor Leandro ristow Momento com as vitoriosas 
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fLOR DO SeRTãO
Trilha da cachoeira na Barra do Traíra será reaberta

O Departamento de Turis-
mo de Flor do Sertão irá reabrir 
a trilha que dá acesso à cacho-
eira e a gruta situadas na pro-
priedade de Floriano Falkoski. 
O trajeto, de aproximadamen-
te 250 metros, passa também 
pelas propriedades de Antenor 
Bianchet e Leandro Wagner.

Serão instaladas placas de 
sinalização e orientação, lixeiras, 
além de placas com informações 
sobre as características do local, 
especialmente a flora. Conforme 
os responsáveis, o lugar é boni-
to e agradável, indicado para um 
passeio com familiares e amigos. Ponto turístico irá receber diversas melhorias

Divulgação

aRRecaDaÇãO De PReSenTeS Ação é realizada em parceria com Nelson 
Salmin e vai arrecadar presentes para mais de mil crianças carentes

Rotary club entrega convites da 
solidariedade para projeto de natal
CARINE ARENHARDT 

O projeto Maravilha de Natal 
vai beneficiar neste ano mais de 
mil crianças de Maravilha, Flor 
do Sertão, Tigrinhos e São Miguel 
da Boa Vista. A ação é desenvol-
vida há anos por Nelson Salmin 
e desde 2016 também tem a par-
ceria do Rotary Club de Maravi-
lha. O objetivo é arrecadar dona-
tivos, como brinquedos novos 
ou usados em bom estado, rou-
pas infantis, alimentos na forma 
de doces, balas, pirulitos, pipoca, 
entre outros que possam compor 
as cestinhas. O pedido é que não 
sejam feitas doações em dinhei-
ro, e nem chocolate, já que o pro-
duto é de difícil conservação em 
época de calor. 

Conforme o coordenador 
deste projeto no Rotary Club, 
Marcos Raber, os donativos de-
vem ser entregues até o dia 20 
deste mês. Os pontos de coleta 
serão divulgados nos próximos 
dias, mas os donativos já podem 
ser entregues para membros do 
Rotary. Os companheiros rota-
rianos vão montar cestas com os 
presentes doados, que serão en-
tregues para as crianças carentes 
da região. 

O objetivo é proporcio-
nar um Natal mais digno e fe-
liz para estas crianças e suas fa-
mílias. A entrega das cestas será 
feita em dezembro pelos mem-
bros do Rotary, Nelson Salmin, e 
com a parceria também do Cor-

po de Bombeiros e Polícia Mili-
tar. O cronograma com dia, local 

e horário será divulgado nos pró-
ximos dias. 

cOnViTe Da SOLiDaRieDaDe 
Os membros do Rotary Club estão entregando para empre-
sas e pessoas da comunidade o Convite da Solidariedade. 
O objetivo é chamar a comunidade para fazer parte des-
te projeto, fazendo a doação dos itens que vão compor as 
cestas para as crianças. Mesmo quem não receber o con-
vite pode fazer parte da campanha com qualquer doação. 

aLegRia PaRa 
aS cRianÇaS 
Conforme Marcos 
raber, fazer parte deste 
projeto é gratificante. 
“Esse momento é de 
muita emoção, de poder 
fazer essa entrega 
do presentinho para 
essas crianças. isso 
não tem preço, ver uma 
criança recebendo um 
donativo, um brinquedo, 
um doce. a gente 
sabe das condições 
de muitas famílias 
menos favorecidas, 
carentes, às vezes até 
famílias grandes que 
provavelmente será esse 
o único presente que eles 
terão para receber no 
natal”, finaliza raber. 

Fotos: Divulgação 

voluntários se vestem de Papai noel para fazer a entrega de presentes

Crianças de Maravilha e região são beneficiadas

O Corpo de Bombei-
ros Militar de Santa Catarina 
alerta para golpes que estão 
sendo aplicados na região 
Extremo Oeste. De acor-
do com a corporação, foram 
veiculados e-mails falsos, 
com boletos anexos, bus-
cando o recolhimento in-
devido de valores, nomea-
dos como “taxa de incêndio”. 
Além disso, o nome da cor-
poração foi utilizado de ma-
neira criminosa. Por isso, o 
Corpo de Bombeiros Militar 

esclarece que possui a co-
brança de três tipos de ta-
xas referentes à seção de ati-
vidades técnicas, sendo elas: 
vistoria de habite-se, análi-
se de projetos e vistoria de 
funcionamento. Assim, não 
existe taxa de incêndio. 

Conforme os bombei-
ros, qualquer cidadão que 
necessita gerar boletos pode 
fazer diretamente no site 
da corporação: portal.cbm.
sc.gov.br ou diretamente 
no quartel em Maravilha.

eSTeLiOnaTO
Bombeiros alertam 
para golpe que cobra 
falsa taxa de incêndio

VeRBa
Hospital recebe emenda 
parlamentar de mais 
de R$ 300 mil 

Na tarde de sexta-feira (1º), 
lideranças do Partido dos Tra-
balhadores (PT) dos municípios 
atendidos pelo Hospital São José 
de Maravilha estiveram na ins-
tituição de saúde. Na oportu-
nidade o deputado federal Pe-
dro Uczai (PT) foi representado 
pelo assessor Altair Rittes, que 
entregou documento de em-
penho da emenda parlamen-
tar impositiva no valor de R$ 315 
mil. O dinheiro é destinado para 
custeio. A diretora do Hospital 
Neiva Schaefer disse que o di-
nheiro será usado para aumen-
tar o atendimento de cirurgias. 

Rittes lembrou que foi um 

pedido das lideranças do PT 
dos munícipios da região para 
que o deputado Uczai destinas-
se o valor para o hospital de Ma-
ravilha. O recurso vai poder ser 
acessado ainda neste ano.

O presidente do PT de Ma-
ravilha, Jairo Berger falou em 
nome das lideranças presentes e 
disse que o partido sempre bus-
cou atender a saúde e educação. 
“Nosso partido desde o princí-
pio se preocupa em dar atenção 
para a saúde e educação e o de-
putado está seguindo isso desti-
nando este dinheiro para a área 
da saúde com o auxílio ao Hos-
pital São José”, comenta Berger. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Documento foi entregue pelo assessor do deputado Pedro Uczai, altair rittes

Lideranças ligadas ao PT de municípios da região estiveram não ato



,  MaraviLha 2 DE novEMbro DE 2019 15

por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

“Gostaríamos que as 
pessoas que amamos nun-
ca nos deixassem. Mas isso 
não é possível. E, se você já 
perdeu alguém, sabe que 
a dor é incomensurável.”

Perder alguém que esti-
mamos nos causa uma dor 
que nunca se cura. Ape-
nas nos acostumamos com 
a falta. E para ajudar nes-
se processo de superação 
é importante que tenha-
mos consciência de que:

1 – a MORTe é Só 
uMa PaSSageM
não é o fim. a pessoa que 
você tanto ama não deixou de 
existir, apenas mudou-se para 
outro plano. nossas almas 
são eternas. a morte é só 
uma separação momentânea.

2 – O céu é uM 
LugaR MeLHOR
Diferente do nosso mundo 
cheio de guerras, mentiras 

e abusos, lá em cima 
encontramos a paz que 
tanto almejamos. no céu 
não existe capitalismo 
e a moeda é a caridade. 
Portanto, a pessoa que você 
perdeu está em um lugar 
muito melhor agora.

3 – MeLHOReS cOMPanHiaS
no plano superior as 
pessoas do bem e as almas 
nada evoluídas moram 
em lugares diferentes. 
Então, os espíritos ficam 
cercados de pessoas que 
têm uma mesma frequência 
energética. Por isso, seu 
querido ente certamente 
está rodeado de almas 
boas, ao invés de grades de 
proteção como neste plano 
material.

4 – eSTãO 
PROTegenDO VOcê
Do céu, as pessoas que 

você ama estão cuidando de 
você. Elas são onipresentes 
e o protegem onde quer 
que esteja, sem falar que 
lá de cima fica mais fácil 
influenciar da melhor 
forma no seu destino. 
Coincidência? Livramento? 
não. apenas o dedo dos 
céus ajudando você.

5 – eLaS O eScuTaM
não fique com medo de 
parecer tolo. Converse 
com quem já se foi, divida 
suas façanhas, peça 
por proteção, relembre 
momentos incríveis que 
tiveram juntos e o quanto 
a pessoa era importante 
para você. nunca disse eu 
te amo? Pois não é tarde 
demais. Diga agora, eles 
podem ouvi-lo.

6 – QueReM nOS VeR BeM
a melhor forma de acalmar 

a alma de seus entes 
queridos que já partiram 
é cuidando de si mesmo e 
realizando seus sonhos. E 
mesmo com a saudade que 
dói bastante no coração, 
ainda conseguir ser feliz.

7 – uM Dia nOS 
encOnTRaReMOS De nOVO
Quando chegar o momento 
da sua passagem, acabará 
com a saudade de todas as 
pessoas que partiram antes 
de você, e ainda é bem 
possível que algumas delas 
venham auxiliá-lo a deixar 
esse mundo.

E se um dia, mesmo en-
tendendo tudo isso, a sauda-
de voltar a apertar, não pen-
se que é sofrimento, não é.

Essa é a maneira de você 
sentir que seu ente queri-
do veio visitá-lo e pode es-
tar abraçando você…

Luciano Cazz - O Segredo

como amenizar a dor da saudade por quem já se foi…

Saudades do meu 
amado pai, João!
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De eVenTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 67

LC
ABDOMINAL
CRETAOVA

NEILRALAN
ESCARAVELHO

SOACATOU
SOLAANSS

SANTIDADE
DGABATE

REMEDIOACT
RETTROPA

CARPIDEIRA
IOOZRJ
VAIASLIDO

TRANSVERSAS

Animal
montado 
pelo jó-

quei (pl.)

Local de
acesso à
internet

Alessan-
dra

Negrini,
atriz

Besouro
amuleto
no Egito
Antigo

País da
Polinésia
Francesa
(Oceania)

Videoga-
me sím-
bolo dos

anos 1980

Um dos
afluentes

do rio
Amazonas

Mulher
paga para
chorar em
funerais 

Ser
estudado

pela
Ufologia

Demons- 
tração de 
desagrado 
da plateia

Alessandra
Negrini,

atriz
brasileira

Antônio
Vieira,
padre

português

Lasar
Segall,
pintor

brasileiro

Tipo de
flauta (pl.)

Ilha grega

(?) Seda-
ka, cantor

Base do
caviar

Flores da
Provença

Terreno, em inglês
Lago de (?): é o

maior da América 
do Sul (Venezuela)

Planta do
pé (fig.)

Cena do 
matadouro

Após

Agir, 
em inglês

Cútis

Balneário
de Veneza
"Registro",

em RG

"(?) de Eli-
te", filme

Medida da
cachaça

Sílaba de
"varal"
Rádio

(símbolo)

Exercício
de

academia
feito por

quem
deseja ter
a "barriga
negativa"

De + ela

Ataques
típicos da 
pessoa "es-
tourada"

Atividade caracte-
rizada pelo lema "Fa-

ça você
mesmo"

Reco-
mendação
do médico

Sua (?): 
o Papa

Honrou;
respeitou
Ano, em
francês

2/an. 3/act — lot. 4/neil. 5/vaias. 7/lavanda. 8/lan house. 11/transversas.

eSPaÇO gOuRMeT

INGREDIENTES
5 ovos
1 1/2 xícara de leite integral (360 ml)
160 g de queijo gruyère 
3 cebolas cortadas em meia-lua
sal e pimenta-do-reino
300 g de massa folhada descongelada

MODO DE PREPARO
Em uma frigideira, adicione a manteiga e a cebola. Re-
fogue em fogo médio baixo até que a cebola comece a 

QuicHe De 
ceBOLa e QueiJO 
gRuyÈRe

murchar e diminuir de tamanho. Aumente o fogo para 
médio alto e continue refogando até que a cebola es-
teja dourada. Desligue o fogo e reserve. Abra a mas-
sa folhada e transfira para uma assadeira de fundo re-
movível de 21 cm, forrando o fundo e as laterais. Em 
uma tigela, adicione os ovos e misture com o leite. Rale 
o queijo gruyère e tempere com sal e pimenta. Mistu-
re até ficar uniforme. Transfira as cebolas para a forma 
com a massa, forrando o fundo. Cubra com a mistura 
dos ovos e leve a quiche para assar em forno preaque-
cido a 180°C por aproximadamente 45 minutos ou até 
que esteja firme. Sirva morna.

Não sei se você algum dia já pensou nisso, 
mas eu considero os biquínis, maiôs, sungas e 
bermudas verdadeiros guerreiros do mundo da 
moda. Enquanto as peças tradicionais passam 
apenas pelos desafios comuns o nosso dia a dia, 
as famosas peças swimwear (roupas para nadar, 
em inglês) aguentam sol, produtos como bron-
zeador e protetor e, por fim, piscina ou praia. 
Separei algumas dicas para você cuidar da sua 
roupa de banho antes e depois de usá-la.

Não passar produtos na peça: a maioria 
de nós já teve um biquíni que manchou quan-
do passamos sem querer protetor ou bronzea-
dor nele. O ideal é passar o produto no corpo nu 
e esperar sua absorção, antes de vestir a roupa 
de banho.

Retirar os resíduos com a peça ainda 
seca: se você foi à praia e ficaram resquícios de 
areia, é indicado que se dê algumas batidinhas 
na peça seca para retirá-los, porque costuma-
mos esfregar a peça para lavar. 

Lavar à mão e preferencialmente com sa-
bão neutro: uma peça que aguenta tantos pro-
dutos e adversidades, será que precisa ainda 

mais de química dos outros produtos? Essa dica 
também serve não apenas porque as máquinas 
tendem a desgastar mais o tecido com o tem-
po, mas porque algumas roupas de banho pos-
suem mais que uma cor, podendo uma man-
char a outra se lavadas na máquina. 

Secar sempre na sombra: essas são peças 
que, naturalmente, já são muito expostas ao sol. 
E a exposição excessiva de qualquer tecido no 
sol faz com que o mesmo perca sua cor gradual-
mente. Assim, para manter a cor linda por mais 
tempo, do jeitinho que quando compramos, 
devemos evitar secá-la no sol. 

Nunca guarde a peça úmida: e evite ao 
máximo deixá-la em algum saquinho antes 
de lavar. O elastano presente nas peças pode 
ser danificado e a peça pode mofar se não se-
car e for armazenada corretamente. Quando 
for guardar suas peças para o próximo verão, 
prefira sacos de TNT ou deixar a peça solta em 
uma gaveta. 

Se soubermos cuidar nossas peças swimwear 
com carinho, elas estarão conosco em muitas ou-
tras batalhas (ou verões).

Cuidados com roupas swimwear

3/11 Festa Comunitária – 11h – Salão da Linha Cabeceira do iraceminha  
- Curso Barra de Acess – 10h – rua Monteiro Lobato, 389, bairro São José

9/11 Sunset da Green Club – 17h – Green Club
- Jantar do Peixe Lions Clube Maravilha – 20h – Salão Paroquial Católico 

10/11 Festa da Melhor Idade – 11h – Salão da Linha Consoladora
- Sunset da Play com MC Jottapê – 18h – Play Club

1º/12 Caminhada das Lanternas – 20h – Saída da igreja Evangélica de Confissão Luterana 
no brasil 
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Vitrine

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

rafa, 
que você 
leve essa 
essência de 
criança em 
seu coração 
durante todos 
os anos 
que ainda 
estão por vir. 
Parabéns! 

hoje (2) é aniversário da ide. 
Muitas felicidades e amor em 
sua vida. Sua família e amigos a 
parabenizam pela data.

andrieli, que a esperança, a alegria 
de viver, a paz e a saúde sejam 
renovadas em sua vida hoje, e que 
se estendam por toda a sua vida. 
Feliz aniversário!

Eduardo, feliz 
aniversário, e que 

Deus abençoe você 
com muitos anos de 

vida, sempre com 
saúde e felicidade!

Maiara, parabéns por 
mais um ano de vida. Que 
seus sonhos se realizem! 

Felicidades sempre! 
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

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

PaRa OS Que RieM aLegReMenTe, 
aBRe-Se a PORTa Da SaúDe e Da feLiciDaDe

O sorriso alegre e o sentimento de grati-
dão produzem sangue puro e sadio. Por mais 
remédios que alguém tome para estimular a 
produção de sangue, isso de nada lhe adianta-
rá se ele estiver turvando o sangue com a men-
te sombria. Muitos doentes não conseguem a 
cura por essa razão. Deteriorando-se a mente, 
deteriora-se o corpo; deteriorando-se a men-
te, deterioram-se os negócios. Diz-se que “a fe-
licidade entra no lar onde soam risos de ale-
gria”. Nenhum método de promover a saúde e 
a felicidade é melhor do que o sorriso alegre.

TRaDiciOnaL caLenDáRiO 2020 
escola Pequeno Príncipe 
realiza festival da Pizza

escolha de eventos 
será na sexta-feira

As fichas de pizzas do Festival da Pizza da Escola Peque-
no Príncipe, de Maravilha, estão disponíveis até terça-feira (5). 
Sirlene Marafon, diretora do educandário, avalia que a procu-
ra está sendo boa. “A gente está bem animado por que a pro-
cura está bem grande pelas nossas pizzas”, comenta Sirlene. O 
valor por pizza é de R$ 15, considerado pela diretora um pre-
ço acessível para todos. A distribuição vai ser na manhã do dia 
15 de novembro, na escola, que fica próximo ao Iguatemi Ali-
mentos. Este é o segundo ano que é realizada a iniciativa. 

Representantes de entidades de Maravilha terão a oportunidade 
de cadastrar datas para eventos no calendário 2020. A escolha será re-
alizada na sexta-feira (8), no Centro Sociocultural, às 13h30, e é uma 
promoção anual do Departamento de Cultura de Maravilha. Na data, 
conforme a diretora de cultura, Rosi Inácia Reichert Heineck, além 
das entidades, o convite se estende ao Corpo de Bombeiros, Polícia 
Civil e Polícia Militar para orientações acerca da produção segura de 
eventos. Promoções realizadas em 2019 que fizeram a documentação 
no Departamento de Cultura terão prioridade no novo calendário. 

fORMaÇãO Coordenadora-administrativa em Maravilha afirma que é 
uma vitória para toda a região ter um mestrado em São Miguel do Oeste

unoesc terá curso de mestrado em 
educação com duas linhas de pesquisa
EDERSON ABI

A Unoesc  abriu curso de 
mestrado em educação na 
unidade de São Miguel do Oes-
te. São duas linhas de pesquisa: 
Educação, políticas públicas e 
cidadania, e processos educati-
vos. Todas as informações estão 
no site oficial da Unoesc. O edi-
tal é o de número 82 de 2019.

De acordo com a coor-
denadora-administrativa da 
Unoesc de Maravilha, Dil-
va Bertoldi Benvenutti, é uma 
conquista formidável para a 
região, para a área de educa-
ção. Segundo ela, o mestrado 

Para coordenadora-administrativa da Unoesc em Maravilha, mestrado é uma grande 
oportunidade para profissionais 

Arquivo/O Líder

é para profissionais em edu-
cação, mas também em psico-

logia e outras áreas que gosta-
riam de um investimento em 

formação qualificada. 
Dilva lembra que é uma 

conquista para a região po-
der contar com uma qualifi-
cação de mestrado mais perto 
de casa. Ela lembra que muitos 
pedidos foram feitos e agora a 
Unoesc está construindo essa 
possibilidade. 

Além do mestrado, a coor-
denadora lembra que a Uno-
esc está com vagas para os 
cursos de agronomia, admi-
nistração, ciências contábeis e 
educação física, bacharelado e 
licenciatura. A inscrição para 
o processo seletivo também é 
pelo site da universidade.

Neste sábado é Dia de Finados,  uma data para lembrar-
mos e homenagearmos aqueles que já partiram. Queria, 
por minhas palavras, trazer um consolo, mas não consegui. 
Mas encontrei uma mensagem de Emmanuel, psicografa-
da por Chico Xavier, e o título dela já serve como um bálsa-
mo para todos nós: 

Eles Vivem!
Antes os que partiram, precedendo-te na Grande Mu-

dança, não permitas que o desespero te ensombre o coração. 
Eles não morreram. Estão vivos.  

Compartilham-te as aflições, quando te lastimas sem 
consolo.  

Inquietam-se com a tua rendição aos desafios da angús-
tia quando te afaste da confiança em Deus.  

Eles sabem igualmente quanto dói a separação.  
Conhecem o pranto da despedida e te recordam as mãos 

trementes no adeus, conservando na acústica do espíri-
to as palavras que pronunciaste, quando não mais conse-
guiam responder às interpelações que articulaste no auge 
da amargura.  

Não admitas estejam eles indiferentes ao teu caminho ou 
à tua dor.  

Eles percebem quanto te custa a readaptação ao mun-
do e à existência terrestre sem eles e quase sempre se trans-
formam em cirineus de ternura incessante, amparando-te o 
trabalho de renovação ou enxugando-te as lágrimas quan-
do tateias a lousa ou lhes enfeitas a memória perguntando 
porque....  

Pensa neles com saudade convertida em oração.  
As tuas preces de amor representam acordes de espe-

rança e devotamento, despertando-os para visões mais al-
tas da vida.  

Quando puderes, realiza por eles as tarefas em que esti-
mariam prosseguir e tê-los-ás contigo por infatigáveis zela-
dores de teus dias.  

Se muitos deles são teu refúgio e inspiração nas ativi-
dades a que te prendes no mundo, para muitos outros de-
les és o apoio e o incentivo para a elevação que se lhes faz 
necessária.  

Quando te disponhas a buscar os entes queridos domi-
ciliados no Mais Além, não te detenhas na terra que lhes 
resguarda as últimas relíquias da experiência no plano 
material...  

Contempla os céus em que mundos inumeráveis nos fa-
lam da união sem adeus e ouvirás a voz deles no próprio co-
ração, a dizer-te que não caminharam na direção da noite, 
mais sim ao encontro de Novo Despertar.

Emmanuel

A equipe do município fi-
nalizou a instalação do tú-
nel de lâmpadas nas princi-
pais avenidas de Maravilha. São 
13.600 lâmpadas que foram co-
locadas nas avenidas Araucá-
ria, Sul Brasil e Sete de Setem-
bro, e a novidade neste ano, 
na Rua Prefeito Albino Cerut-
ti Cela, em frente à rodoviária. 

De acordo com o diretor de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Mozer de Oliveira, a rua da rodo-
viária recebe intensa movimen-
tação de visitantes, que chegam 
de ônibus ou precisam utilizar o 
terminal para alguma situação 
específica. Desta forma, o ob-
jetivo é apresentar a decoração 
para quem utiliza aquele espaço. 

Além da Rua Albino Ce-
rutti Cella, o município pro-

naTaL
Município finaliza instalação de lâmpadas 
e promete novidades na decoração

mete outras novidades na de-
coração natalina. O Espaço 
Criança Sorriso já começou 
a ser decorado e vários pon-
tos vão receber ornamenta-
ções, como praças e avenidas. 

De Oliveira explica que o 
município está utilizando o ma-
terial do ano passado, mas con-

seguiu incrementar a orna-
mentação com novos itens 
adquiridos neste ano. Ele afirma 
que a população vai gostar das 
novidades em luzes e decoração. 

O município também aler-
ta sobre a manutenção e con-
servação da decoração pela po-
pulação. Para o diretor, é natural 

algum fio se romper ou veículos 
atingirem as luzes. Por isso, pede 
que as pessoas acionem a equi-
pe rapidamente para consertar 
os problemas. Além disso, o mu-
nicípio solicita que todos cuidem 
da decoração e ajudem na con-
servação dos ambientes, com de-
núncia de possível vandalismo. 

novidade é a decoração com lâmpadas na rua Prefeito albino Cerutti Cella

Ederson Abi /O Líder
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eLeiÇãO Em Maravilha teve troca de gestão em três escolas e reeleição no Ceja e EEB Santa Terezinha

comunidade escolar elege novos diretores 
para a gestão 2020/2023
DA REDAÇÃO

Cinco escolas de Ma-
ravilha que fazem parte da 
rede estadual de ensino ele-
geram os novos gestores na 
última semana. A votação 
foi realizada com a partici-
pação da comunidade es-
colar, entre alunos, pais e 
professores. Os eleitos as-
sumem em janeiro de 2020 
e ficam no cargo até dezem-
bro de 2023. 

Conforme o coordena-
dor regional de Educação, 

Erno Schwerz, o pleito reno-
vou algumas gestões escola-
res, sendo que 11 novos di-
retores assumem em 2020 
em toda regional. As de-
mais escolas reelegeram os 
atuais diretores. Os eleitos 
precisam agora indicar os 
assessores de direção para 
a coordenadoria regional. 
Schwerz agradeceu as co-
missões eleitorais e escola-
res pela disponibilidade de 
realizar o trabalho de forma 
voluntária, com transparên-
cia e imparcialidade. 

Uma avaliação muito positiva. 
Democracia. nós temos uma 
comunidade escolar inteira esperando 

uma boa gestão a partir de 2020. Temos mais de 
100 funcionários hoje. É uma minicidade, com 
mais de 1.300 alunos. acredito muito que a gente 
faça uma gestão muito boa, já que fui diretor por 
seis anos. agora a gente monta uma equipe. Eu 
tenho direito a escolher dois assessores. Começa 
pela montagem da equipe. Tudo é completamente 
normal, tudo dentro da legalidade. É a maior escola 
da região. a gente sabe da responsabilidade. Temos 
fontes seguras que a reforma deve sair em breve.” 
Odair José Batistello, diretor eleito 

Primeiramente quero 
fazer um agradecimento 
aos alunos, professores, 

pais de alunos e funcionários que 
estiveram colaborando neste pleito, 
participando. a campanha foi o nosso 
trabalho, o plano de gestão realmente 
contempla o que é real do Ceja, que 
atende toda modalidade, todas as 
unidades decentralizadas. vamos 
continuar trabalhando cada vez mais 
focados, certamente, no nosso plano 
de gestão, inclusive já temos duas 
unidades decentralizadas em municípios 
interessados na reativação. E claro como 
o próprio título do plano diz, com os 
sujeitos valorizados, então de maneira 
igualitária e numa escola democrática.” 
Jucilei Passoni Giacomini, diretora reeleita 

Estou muito feliz com o plano 
aprovado e a aceitação da 
comunidade escolar. agradecer 

todos os professores, pais e alunos que 
confiaram na minha proposta e dizer que 
estou pronta e preparada para iniciar o 
ano letivo de 2020 no compromisso de 
atingir as metas e colocar em prática as 
ações pensadas em equipe. Conto com 
a colaboração de todos os segmentos 
da escola, aPP, Conselho Deliberativo, 
Grêmio Estudantil, pais, alunos, serventes 
e professores. Temos planos de algumas 
mudanças logo no primeiro semestre, 
mas a ideia é reunir toda a equipe e discutir 
juntos o que vamos realizar, cumprindo 
calendário, dias letivos e seguindo as leis 
que norteiam a educação.” 
Graciela de Sousa, nova diretora da escola 

a eleição na 
escola ocorreu de 
forma tranquila e 

positiva. o resultado superou 
minhas expectativas e 
acredito que isso se deve 
ao trabalho que venho 
realizando como gestora 
durante 11 anos. Gratidão 
aos alunos, pais e colegas 
pelo reconhecimento 
e confiança em mim 
depositado para estar 
atuando em mais quatro 
anos.” 
Ilse Sirlei Schenkel Gheno, 

diretora reeleita

Ficamos felizes, pois nessa eleição 
houve aumento na participação dos 
pais e ou responsáveis em relação 

à eleição passada. Porém embora tenha sido 
um número significativo, muitos familiares não 
compareceram à urna para exercer o direito 
ao voto; mesmo assim, depois de concluído o 
processo eleitoral, foi expressivo o resultado dos 
votos. Foi uma votação considerável e acredito 
que seja devido ao meu comprometimento e 
de toda a equipe da EEb João XXiii. o desafio 
para os próximos anos é grande; mas como a 
direção faz parte de um processo maior, onde 
a comunidade escolar participa, acredito que 
conseguiremos dar sequência aos trabalhos em 
andamento. na direção da escola, a partir de 
2020, estaremos à frente da instituição: eu como 
gestora da escola, a assistente de educação - 
Danusa Larissa Klement como assessora e toda 
equipe administravo-pedagógica.” 
Katia Zanotto Linke, diretora eleita

eeB nOSSa SenHORa Da SaLeTe 
Votos válidos: 1.271 
Odair José Batistello: 670 votos 
Aliana Cristina Cassanelli: 601 votos

ceJa
Votos válidos: 259
Jucilei Passoni Giacomini: 160 votos 
Alessandra Pavi Trombini: 99 votos
Diferença: 61 votos
Brancos e nulos: 4

eef JuSceLinO kuBiTScHek De OLiVeiRa
Votos válidos: 193
Sim: 171
Não: 22
Brancos e nulos: 5

e.e.B. SanTa TeReZinHa 
Total de votos: 466
Sim: 416
Não: 46
Brancos e nulos: 4

eeB JOãO XXiii 
Votos válidos: 886
Votos para sim: 847
Votos para não: 34 
Votos brancos: 5 

Ederson Abi /O Líder

Divulgação

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder Arquivo/O Líder

Diferença: 69 votos
Brancos e nulos: 14
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OuTuBRO ROSa
colaboradoras do grupo Oliveira recebem 
informações sobre prevenção ao câncer

Para repassar mais informa-
ções sobre o câncer de mama e 
colo do útero e marcar a passagem 
do Outubro Rosa, o Grupo Olivei-
ra promoveu encontro na sexta-
feira (25), reunindo as colabora-
doras das unidades de Maravilha, 
para conversa sobre prevenção ao 
câncer de mama e colo do útero.

Na oportunidade, a enfer-
meira da Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha, Ju-
liana Folle, acompanhada da 
presidente da entidade, Méri Ran-
zan, apresentou dados sobre o 
tema, destacando quais os prin-
cipais sintomas da doença e o 
que pode ser feito para preve-
ni-la. A colaboradora do Grupo 
Oliveira Roseli Vieira, que pas-
sou por um tratamento de cân-
cer, também compartilhou al-
gumas vivências com a equipe.

Em seguida, a empresária 
Izoldi Pinheiro, da empresa Mais 

Encontro teve parceria com a rede Feminina de Maravilha

Natural, falou acerca dos alimen-
tos que podem contribuir para 
uma vida mais saudável e foi re-
alizado sorteio de presentes às 
colaboradoras. “Agradecemos 
a presença das nossas convida-

das e também de todas as mu-
lheres da nossa equipe. É muito 
válido criarmos esses momen-
tos para a troca de informações, 
para pensarmos em nossa saú-
de e nos fortalecermos enquan-

to mulheres, lembrando alguns 
cuidados e atitudes que são fun-
damentais para termos uma 
vida mais saudável e feliz”, fi-
naliza a sócia do Grupo Olivei-
ra, Angela Rosani de Oliveira.

Divulgação

Comemorado em 31 de 
outubro, o Dia Mundial da 
Poupança reforça o hábito 
do planejamento financeiro. 
No Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG a poupança vai além 
do rendimento ao poupador 
e representa retorno aos as-
sociados, pois os recursos 
captados em poupança são 
aplicados, em sua maioria, 
em linhas de crédito rural. 

De setembro do ano 
passado até setembro deste 
ano a cooperativa apresen-
tou crescimento superior a 
20% no volume de depósi-
tos em poupança. Esses nú-
meros são significativos, se 
comparados com a evolução 
em todo o mercado finan-
ceiro, que avançou 5,94%, 
segundo dados indicados 

pela Associação Brasilei-
ra das Entidades de Crédi-
to Imobiliário e Poupança. 
“Na prática significa que o 
dinheiro poupado pelos as-
sociados se mantém na co-
munidade, justamente por-
que esse dinheiro vai servir 
de crédito a outro associa-
do, o que gera um ciclo de 
desenvolvimento e resulta 
em novas oportunidades de 
negócio”, explica o diretor 
de Negócios, André Zanon.

A poupança é um in-
vestimento simples e de 
boa rentabilidade, não pre-
cisa começar com mui-
to dinheiro e é possível 
resgatar esse valor quan-
do quiser. Para quem quer 
saber mais, basta ir até 
uma agência Sicredi.

SicReDi
investimentos em 
poupança estimulam 
o crédito rural 

inVeSTiMenTO Centro educacional vai receber nova pintura e adequações de espaços nas áreas de uso comum dos alunos 

Município licita obra de reforma para o caic 
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal lan-
çou processo licitatório para fa-
zer a reforma e pintura do Cen-
tro Educacional Mundo Infantil 
(Caic) em Maravilha. Conforme 
a secretária de Educação, Rosi-
méri Rodrigues da Silva, o valor 
máximo previsto é de R$ 244.3 
mil, no entanto, o montante deve 
baixar com a licitação. 

A secretária destaca que o 
Caic é a maior escola da rede 
municipal e o objetivo é manter a 
qualidade no atendimento para 
os aproximadamente 600 alu-
nos da unidade. A escola vai re-
ceber pintura externa e interna, 

contemplando também todos os 
muros e pilares, troca de algumas 
portas, adequações de acessibili-
dade, além da troca de cerâmica 
e reforma dos banheiros na área 
de circulação dos alunos. 

A reforma também contem-

pla o ginásio, que terá parte da 
arquibancada e paredes demo-
lidas, para ampliar o espaço da 
quadra, que vai receber nova pin-
tura com tinta epóxi. Antes de ini-
ciar a reforma, será feita a limpeza 
com lavagem da estrutura. Con-

forme a secretária de Educação, 
só não está contemplada nesta 
obra a pintura do telhado, que vai 

passar apenas por limpeza. 
O objetivo é iniciar a pintu-

ra externa ainda neste ano e con-

cluir o trabalho nas áreas internas 
em janeiro de 2020 para não atra-
palhar o andamento das aulas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Escola vai receber nova pintura e reformas

Quadra do ginásio vai ser ampliada
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cOnSTeLaÇãO Obra ficará exposta no Centro Educacional Monteiro Lobato por cerca de duas semanas

alunos do camu realizam exposição de arte 
DIANA HEINz

Cerca de 20 alunos do Cen-
tro de Atendimento e Múltiplo 
Uso (Camu) desenvolveram 
uma exposição de arte intitu-
lada “Constelação”. O trabalho, 
ministrado pelo professor de 
artes Alexssandro Schappo, re-
fere-se ao conjunto de ideias, 
sonhos, experiências e pensa-
mentos expressos nas poesias e 
fotografias, não tendo uma te-
mática específica, mas refle-
tindo diferentes fragmentos de 
vida, possibilidades, sonhos e 
um imaginário.

Feito em duas etapas du-
rante a oficina do Camu, no 
Bairro Bela Vista, a atividade co-
meçou ainda em julho, quando 
as crianças se reuniram na esco-
la durante o recesso para a rea-
lização das fotos por meio da 
técnica Light Paintig (pintando 
com a luz), fazendo registros de 
imagens, corpos e cenas possí-
veis. 

A segunda parte consistiu 
na criação de poesias a partir 

das fotografias impressas. “Cada 
participante extraiu palavras das 
imagens, aparentemente desco-
nexas e aleatórias, tendo de jun-
tá-las na criação de uma nova 

coisa. O grande desafio foi juntar 
as palavras de forma que desen-
volvessem a linguagem poéti-
ca, sem que estivessem subme-
tidos a qualquer rigor técnico ou 

realista de narrativa, trabalhan-
do no sentido de criar metáforas 
para sentimentos e sensações 
que nos atravessa cotidiana-
mente”, explica. 

 inTeRVenÇãO 
Schappo também atua no Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de vínculos (SCFv). na quarta-feira (30) os 
alunos realizaram intervenção na Praça Padre José bunse. 
a atividade com o tema “Estamos em (des)construção” 
debateu a organização de elementos dentro de 
determinado ambiente. “É uma forma de criar reflexões e 
levantar ideias sobre este mundo que nos cerca. o principal 
objetivo foi levar a experiência para além das paredes 
institucionais, tornando o momento mais significativo para 
as crianças e adolescentes, fazendo com que assimilem 
com mais clareza os conceitos trabalhados”, afirma. 

A obra ficará exposta no 
Centro Educacional Montei-
ro Lobato por cerca de duas se-
manas, após esse período, ela 

deve circular em outros espa-
ços, sendo que o primeiro será 
a biblioteca pública municipal 
Luiz Delfino.

alunos desenvolveram trabalho na Praça Padre José bunse 

Trabalhos foram realizados em duas etapas

Exposição será levada para locais públicos

Fotos: Divulgação
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O Programa de Aquisição 
de Alimentos, também conhe-
cido como Compra Direta, foi 
lançado na terça-feira (29) em 
Maravilha, por meio das se-
cretarias de Agricultura, Edu-
cação e Assistência Social. O 
município teve o projeto apro-
vado pelo Ministério da Cida-
dania e serão investidos R$ 
100 mil na compra direta de 
alimentos da agricultura fa-
miliar maravilhense.

A secretária Rosimeri Ro-
drigues da Silva destaca que ao 
adquirir os alimentos de pro-
dutores maravilhenses, além 
de fortalecer a agroindústria 
local, a qualidade dos alimen-
tos é acompanhada. “Temos 
uma fiscalização rigorosa com 
relação aos alimentos que são 
servidos nas escolas. Os pro-

incenTiVO Serão investidos R$ 100 mil para aquisição de alimentos de produtores do município

Maravilha lança programa para 
compra direta da agricultura familiar  

MeRenDa eScOLaR e cRaS 

os recursos são do Programa de aquisição de 
alimentos (Paa) e serão utilizados nas atividades 
do Cras e Secretaria de Educação. Conforme 
explicou a secretária de assistência Social, 
Kathiucya Lara immig, 60% dos alimentos serão 
destinados para a alimentação escolar e 40% nas 
atividades recreativas realizadas pelo Centro de 
referência em assistência Social (Cras). 
“o projeto foi cadastrado e 18 produtores rurais de 
Maravilha habilitados a fornecer produtos como 
frutas, verduras, leite, ovos, queijo, pães, massas e 
vegetais. a compra é mensal e o pagamento feito 
direto pelo programa na conta do produtor rural”, 
explica Kathiucya.

dutores maravilhenses fa-
zem um trabalho muito éti-
co e fornecem produtos com 

muita qualidade e higiene. O 
PAA é bom para o produtor 
local e bom para o consumidor 

desses alimentos”.
A vigência do programa é 

de um ano e, além de Maravi-

lha, somente outros dois mu-
nicípios de Santa Catarina ti-
veram o projeto aprovado no 

Ministério da Cidadania, na 
categoria modalidade de com-
pra com doação simultânea.

JanTaR

igreja Quadrangular promove 3ª edição do Porco à Paraguaia
CARINE ARENHARDT 

A Igreja do Evange-
lho Quadrangular do Bairro 
Bela Vista de Maravilha pro-
moveu no sábado (26) mais 
uma edição do jantar do Por-
co à Paraguaia. Foram co-
mercializadas 450 fichas para 
adultos, além da venda para 
crianças, e servidos 360 qui-
los de carne, além do cardá-
pio com saladas e acompa-
nhamentos. A noite encerrou 
com sorteio de prêmios.

Conforme o pastor, Le-
andro Pissaia, o objetivo foi 
arrecadar recursos para a 

continuidade da obra de am-
pliação do templo da igre-
ja no Bairro Bela Vista. A 
obra iniciou em março des-

te ano. O pastor agradeceu 
a participação do público e 
a todos que se envolveram 
na organização do evento. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Mais de 450 pessoas compareceram ao jantar

Cardápio foi à base de porco à paraguaia 

Entrega da documentação que formaliza a situação dos produtores

Divulgação
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eVenTO
Bom Jesus do Oeste promove encontro sobre 
saúde mental 

A administração de Bom Je-
sus do Oeste promoveu encon-
tro sobre saúde mental no último 
dia 25, por meio da Secretaria de 
Saúde, em parceria com as equi-
pes do Estratégia Saúde da Famí-

lia, Núcleo Ampliado de Saúde da 
Família e Secretaria de Educação.

O encontro foi ministrado 
pela coordenadora do curso de 
Psicologia da Unoesc de São Mi-
guel do Oeste, Lisandra Antunes 

de Oliveira. Durante a palestra, 
Lisandra fez explicações, refle-
tiu juntamente com o público e 
respondeu diversas perguntas. 

Segundo a psicóloga Fa-
biane Thedesco Jung, o objeti-

vo foi ajudar os participantes a 
trabalhar a saúde mental, ex-
pressar sentimentos, estabele-
cer vínculos e trocar experiências, 
buscando sempre a interativi-
dade entre os participantes. 

Encontro lotou o Centro de Convivência dos idosos bom Jesus

Charlaine Kreuz/ Divulgação

caMPanHa Em reunião, equipe apresentou as principais metas para 2020 

Lions de flor do Sertão recebe 300 armações de óculos 
O recém-criado núcleo 

do Lions de Flor do Sertão 
recebeu na última semana 
a visita da governadora do 
Distrito LD-8 DG, Janis Ma-
ria Bertola Scarton, e PDG, 
Sérgio Luiz Scarton, além 
de outros representantes 
da entidade.  Na ocasião, 
a equipe se reuniu com o 
prefeito, Sidnei Willinghö-
fer, e apresentou as metas 

para o próximo ano, des-
tacando as campanhas que 
serão realizadas.

De acordo com a pre-
sidente em Flor do Sertão, 
Sirlane Palinski, a Campa-
nha da Visão será uma das 
iniciativas desenvolvidas 
no município. “Nosso nú-
cleo foi contemplado com 
300 armações de óculos, en-
tão buscaremos uma parce-

ria com o município para a 
realização de exames, bus-
cando atender essa neces-
sidade da população”, co-
menta, destacando o apoio 
recebido por parte da admi-
nistração. 

Campanha da visão 
será desenvolvida em 

Flor do Sertão

Divulgação

fLOR DO SeRTãO
Marivete comin continua 
à frente da direção 

Em eleição realizada na 
Escola de Educação Bási-
ca Jorge Lacerda, em Flor do 
Sertão, a atual diretora Ma-
rivete Irene Comin teve o 
aval de 231 votantes, dos 248 
votos válidos. Ela irá con-
tinuar seu trabalho jun-
to à instituição educacio-
nal por mais quatro anos.

Satisfeita com a exce-
lente aprovação da comuni-
dade escolar, ela agradece 
pela confiança. “Serão qua-
tro anos a favor da educa-
ção, da aprendizagem, do 
respeito e do trabalho em 
equipe, promovendo educa-
ção de qualidade, pautada 
na construção da identida-
de escolar. Assim, oportuni-

zamos novos conhecimen-
tos e vivências, garantindo 
a permanência do aluno na 
escola”, destaca Marivete.

Diretora irá permanecer no cargo por 
mais quatro anos 

Divulgação

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES DIRETORIA – GESTÃO 2020/2021

A diretoria da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha convo-
ca todos os associados da entidade para participar da eleição da nova dire-
toria para o biênio 2020/2021, obedecendo aos seguintes termos:

1- Prazo para registro de chapas: até o dia 06 de novembro de 2019, às 
18h, junto a Associação Empresarial e Cultural de Maravilha (Rua Jorge La-
cerda, nº 85 – Centro – Maravilha/SC);

2- Condições para registro de chapas: verificar disposições do estatu-
to da entidade;

3- No caso de haver apenas uma chapa registrada: Assembleia para 
votação por aclamação, dia 12 de novembro de 2019 (terça-feira), no audi-
tório da entidade. Primeira chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h 
e última chamada com qualquer número de presentes;

4- No caso de haverem duas ou mais chapas registradas: Eleição por 
voto secreto, dia 12 de novembro de 2019 (terça-feira), no auditório da en-
tidade, no horário das 8h às 18h.

5- A posse da nova diretoria e coordenadores dos Núcleos ocorrerá no 
dia 15 de fevereiro de 2020.

Poliana de Oliveira
Presidente da Associação Empresarial e Cultural de Maravilha

Gestão 2018/2019

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ELEIÇÕES DIRETORIA – GESTÃO 2020/2021

A diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha convoca to-
dos os associados da entidade para participar da eleição da nova diretoria 
para o biênio 2020/2021, obedecendo aos seguintes termos:

1- Prazo para registro de chapas: até o dia 06 de novembro de 2019, às 
18h, junto a Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha (Rua Jorge Lacer-
da, nº 85 – Centro – Maravilha/SC);

2- Condições para registro de chapas: verificar disposições do estatu-
to da entidade;

3- No caso de haver apenas uma chapa registrada: Assembleia para 
votação por aclamação, dia 12 de novembro de 2019 (terça-feira), no audi-
tório da entidade. Primeira chamada às 18h30 e segunda chamada às 19h 
e última chamada com qualquer número de presentes;

4- No caso de haverem duas ou mais chapas registradas: Eleição por 
voto secreto, dia 12 de novembro de 2019 (terça-feira), no auditório da en-
tidade, no horário das 8h às 18h.

5- A posse da nova diretoria e coordenadores dos Núcleos ocorrerá no 
dia 15 de fevereiro de 2020.

Poliana de Oliveira
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Maravilha

Gestão 2018/2019

A prefeitura de Bom Jesus do Oeste, por meio 
da Secretaria de Administração e Fazenda, co-
locou à disposição no último dia 25 um novo 
serviço de atendimento ao contribuinte. Tra-
ta-se do Atendimento ao Cidadão, ferramen-
ta que fornecerá a Certidão Negativa de Débito 
(CND) municipal gratuitamente pela inter-
net. Além da CND, o contribuinte poderá tam-
bém emitir a 2ª via de carnês de IPTU e Taxas.

Para fazer as solicitações, é necessário aces-
sar o site da prefeitura de Bom Jesus do Oes-
te e selecionar a opção desejada. “A implan-
tação do serviço on-line é uma ferramenta 
imprescindível para garantir a otimização, 
desburocratização e celeridade no atendi-
mento e, assim, proporcionar maior como-
didade aos nossos munícipes”, afirmam as 
responsáveis pelo Setor de Tributação, Lua-
na Karen Werlang e Janiara Keller Ceccon.

BOM JeSuS DO OeSTe
Sistema de serviços 
on-line é implantado

Maravilha/SC, 28 de outubro de 2019. Maravilha/SC, 28 de outubro de 2019.
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Dia DO caBeLeiReiRO

Profissão que TRanSfORMa 
imagens aTRaVéS de fios 
DIANA HEINz

Amanhã (3) comemora-se o 
Dia do Cabeleireiro. A data cele-
bra São Martinho de Porres, pa-
droeiro do profissional. Desde 
jovem, ele trabalhava como bar-
beiro e dedicou sua vida aos ne-
cessitados. Sua morte, em 3 de 
novembro de 1639, tornou-se 
um marco comemorativo, tama-
nha a importância do santo es-
panhol, protetor dos cabeleirei-
ros e barbeiros.

Com o decreto de lei nº 
12.592/2012, o Dia do Cabeleirei-
ro tornou-se oficial. Em alguns 
lugares do Brasil a homenagem 
é feita no dia 19 de janeiro, de-
vido à data de oficialização, que 
homenageia não apenas os ca-
beleireiros, como também bar-
beiros, maquiadores, manicures 
e esteticistas. 

Mas indiferente do dia, a 
celebração significa valorizar o 
profissional que se dedica aos 

clientes. Rogério Nascimento de 
Almeida dedica-se há mais de 10 
anos à profissão milenar. Desde 
fevereiro atua em Maravilha, mas 
sua história com as tesouras co-
meçou bem antes, em 2007, no 
município de Cruz Alta/RS. 

caRReiRa De gRaTiDãO

De almeida sempre pensou em ser cabeleireiro e começou 
a função no primeiro semestre do curso superior em 
estética e cosmetologia. Em 2013 abriu seu primeiro salão 
de beleza em São Miguel do oeste. hoje possui um salão 
em Maravilha, ministra cursos e é técnico de uma marca de 
cosméticos. 
Para ele, a carreira é uma benção. “Em todos esses anos de 
experiência cheguei a um ponto que a gratidão vale muito. 
Por vezes as clientes chegam aqui mais querendo conversar 
do que cuidar do cabelo. Esse tratamento é um conjunto de 
fatores que transformam, sou muito grato a isso”, conta. 

O cabeleireiro lida com so-
nhos todos os dias. A gente 
cuida do cabelo e também da 
pessoa, que volta para contar 
como se sentiu e como aqui-
lo a transformou. O cabeleirei-
ro deve ser sempre um bom 
amigo para ouvir desabafos, 
cuida da alma e da imagem”. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Para ele, tratamento é um conjunto de fatores

amanhã (3) é Dia do Cabeleireiro 

De almeida trabalha em Maravilha desde o início de 2019

Ele é cabeleireiro há 12 anos 
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JOHn WitHERsPOOn
o ator e comediante John 
Witherspoon morreu no dia 
29 de outubro, aos 77 anos. 

atuou em 84 trabalhos, 
incluindo filmes, séries e 

dublagens em animações. Em 2019, participou 
de dois filmes e de um episódio da série 
bojack horseman. Ele fez uma participação 
memorável na série Um Maluco no Pedaço, 
quando interpretou o sogro de Will Smith.

anilDa EDiGaR DROss
Faleceu no dia 26 de outubro, no hospital 
regional de São Miguel do oeste, aos 75 
anos. Seu corpo foi velado no Salão Paroquial 
de romelândia e sepultado no cemitério 
municipal.

DOROtHEa Emma BUnDCHEn 
Faleceu no dia 27 de outubro, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Luterana da Linha 
Janguta, em Modelo, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

aRCilDa POtRiCH ROVERsi
Faleceu no dia 27 de outubro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 100 anos. Seu corpo 
foi velado no Centro Comunitário do bairro 
Progresso e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha.

OsValDO Da silVa Viana
Faleceu no dia 27 de outubro, no hospital 

regional de São Miguel do oeste, aos 
90 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
assembleia de Deus em bandeirante 
e sepultado no cemitério municipal de 
bandeirante.

HEliO GUiOmaR sCRaVOnatti 
Faleceu no dia 27 de outubro, em sua 
residência, aos 79 anos. Seu corpo foi 
velado na casa mortuária do bairro 
São Jorge, em São Miguel do oeste, e 
sepultado no cemitério São Miguel e 
almas. 

BiliVaR FRanCisCO DE mOURa
Faleceu no dia 28 de outubro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 80 anos. Seu 
corpo foi velado na capela mortuária 
municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

lÚCia tEREZinHa ZanCHEtta BalZan
Faleceu no dia 28 de outubro, em sua 
residência, aos 85 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Católica São Gotardo, da 
Linha Pedra branca, em Flor do Sertão, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

sERli tEREsinHa Haas
Faleceu no dia 30 de outubro, em sua 
residência, aos 47 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da comunidade da Linha 
Consoladora, em Maravilha, e sepultado 
no cemitério da comunidade. 

JORGE FERnanDO
o ator, diretor, escritor 
e humorista Jorge 
Fernando morreu no 

dia 27 de outubro, aos 
64 anos, vítima de parada 

cardíaca. Dirigiu 34 novelas, minisséries e 
seriados, entre elas produções de sucesso 
como Guerra dos Sexos, rainha da Sucata 
e alma Gêmea. Era diretor da Tv Globo 
e seu último trabalho foi neste ano, em 
verão 90. 

ROBERt EVans
o produtor robert Evans 
morreu no dia 28 de 
outubro, aos 89 anos. o 

lendário magnata de hollywood produziu 
clássicos como o Poderoso Chefão e 
o bebê de rosemary. Foi indicado uma 
única vez ao oscar, em 1974, por produzir 
Chinatown. 

ROBERtO BUEnO
o personal trainer e 
coach roberto bueno 
morreu no dia 28 de 
outubro, aos 45 anos. 

Ele deixou uma publicação 
de despedida em seu perfil no instagram 
e se suicidou. bueno ficou conhecido ao 
oferecer um estilo de vida rigorosamente 
saudável, seguido por diversos famosos, 
entre eles a musa fitness Gabriela Pugliesi. 

OBItuÁrIO

SaúDe 
Profissionais participam 
de evento estadual 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha esteve represen-
tada na 8ª Mostra Humani-
zaSUS em São José (SC), por 
meio da enfermeira especia-
lizada em Saúde Pública Ro-
sana da Silva e pela enfermei-
ra especializada em Saúde da 
Família Rosane Schoeder.

O objetivo do even-
to é efetivar os princípios do 
SUS no cotidiano das práti-
cas de atenção e gestão, qua-
lificando a saúde pública no 

Brasil e incentivando tro-
cas solidárias entre gesto-
res, trabalhadores e usuários. 

As representantes maravi-
lhenses apresentaram a vivên-
cia “Atenção domiciliar como 
forma de cuidado integral e hu-
manizado”, do Programa Me-
lhor em Casa, que tem como 
objetivo prestar aos munícipes 
necessitados o mais comple-
to atendimento domiciliar, dar 
suporte à família e mais qua-
lidade de vida aos pacientes.

Profissionais estiveram em São José no último dia 25

Divulgação

Por mais de três déca-
das os Lions Clubes de todo o 
mundo têm patrocinado um 
concurso de arte internacio-
nal, muito especial em esco-
las e grupos de jovens. Criar 
pôsteres de paz dá às crian-
ças a chance de expressar 
suas visões e inspirar o mun-
do através da arte e da criati-
vidade.

O tema deste ano é a Jor-
nada da Paz e, em Cunha 
Porã, participaram os alunos 
da Escola Núcleo Número 
Um, com apoio das professo-
ras de artes. No último dia 24 
o Lions Clube de Cunha Porã 
realizou a entrega de prêmios 
patrocinados pelo Sicoob 
Credial aos dez melhores de-
senhos selecionados.

O desenho do aluno que 
ficou em primeiro lugar foi le-
vado a Erval Velho, para par-
ticipar da escolha do melhor 
desenho da região. Em segui-

JORnaDa Da PaZ Atividade em Cunha Porã foi feita com os alunos 
da Escola Núcleo Número Um

Sicoob credial apoia Lions clube 
na premiação de concurso 

da é feita a escolha do melhor 
desenho do Estado, país e por 
fim o desenho vencedor, in-
ternacionalmente.

Para o presidente do Lions 
Clube de Cunha Porã, Daniel 
Sonda, a parceria com o Si-
coob Credial é muito impor-
tante, principalmente neste 
momento de seleção e pre-

miação municipal. “Só por 
meio desta parceria conse-
guimos premiar as crianças 
que se empenharam e se ex-
pressaram por meio do cartaz 
em nosso município”, diz.

O presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, também 
relata a satisfação em nome 
da cooperativa ao apoiar es-

tas premiações aos peque-
nos. “Percebemos o esforço 
de cada aluno e já nesta pri-
meira seleção dos desenhos 
queremos agradecê-los e 
agraciá-los por todo esforço e 
participação, também torcen-
do para que o desenho esco-
lhido vá para a seleção inter-
nacional”, finaliza.

Dez alunos receberam premiação pelos desenhos

Divulgação
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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

ReSPOnSaBiLiDaDe PeLa inéRcia 
Da cOMunicaÇãO De VenDa aO 
óRgãO eXecuTiVO De TRânSiTO

Amigo leitor, imagine que você tenha vendido seu veí-

culo automotor para outra pessoa, assinando o documento 

de transferência, a qual ainda não levou até o órgão compe-

tente para efetivar a troca de propriedade veicular. Ou pior, 

a referida pessoa vendeu para outra (muitas vezes apenas 

com procuração de venda), e esta para outra, em uma ca-

deia sucessiva que você nem imagine onde esteja o paradei-

ro do veículo, o qual ainda continua estando em seu nome 

na base de dados do Detran.

Se identificou? Já ouviu de algum amigo ou conhecido 

algo semelhante?

Pois é. Essa situação é facilmente identificada pelos 

agentes de trânsito. Porém, até que ponto isso pode ser pre-

judicial?

Primeiramente, se o veículo ser notificado por qualquer 

motivo, e não tenha sido abordado para identificação do 

condutor, as infrações de trânsito irão em nome do proprie-

tário constante no órgão executivo de trânsito. Evidente que 

será oportunizado ao proprietário a indicação do condutor 

que foi o verdadeiro infrator, nos moldes do artigo 257, §7º 

do CTB, porém, se caso o proprietário não souber onde e 

com quem está seu veículo, como irá indicar um condutor? 

Além disso, muito embora não seja mais o real proprie-

tário, caso for o veículo flagrado sendo conduzido por pes-

soa não habilitada, com habilitação cassada ou com o di-

reito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado 

de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja 

em condições de conduzi-lo com segurança, o proprietário 

irá responder criminalmente pelo artigo 310 do Código de 

Trânsito Brasileiro, por ter permitido, confiado ou entrega-

do a direção de veículo automotor a pessoa nas condições 

acima referidas, sendo a pena de detenção, de seis meses a 

um ano, ou multa. Também, o proprietário irá ser notifica-

do pela infração de trânsito do artigo 164 c/c 162, incisos I 

a III do CTB, infração de natureza gravíssima, cuja penali-

dade é de R$ 880,41 (oitocentos e oitenta reais e quarenta e 

um centavos).

Frisa-se ainda que o proprietário também poderá res-

ponder civilmente por indeterminadas situações, já que os-

tenta através do órgão executivo de trânsito, como proprie-

tário do veículo. 

E como evitar esses transtornos?

Através da comunicação de venda. O artigo 134 do Có-

digo de Trânsito Brasileiro determina que no caso de trans-

ferência de propriedade, o proprietário antigo deverá enca-

minhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de 

um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovan-

te de transferência de propriedade, devidamente assinado 

e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidaria-

mente pelas penalidades impostas e suas reincidências até 

a data da comunicação.

Desse modo, amigo leitor, fica a dica: “quando for ven-

der seu veículo automotor, faça a comunicação de venda ao 

órgão executivo de trânsito”.

Uma boa semana a todos! 

A Polícia Civil de Cunha 
Porã, após quatro meses de in-
vestigação, conseguiu identificar 
e desmantelar um grupo crimi-
noso responsável pela falsifica-
ção de exames toxicológicos para 
motoristas. As fraudes aconte-
ciam na realização de coleta de 
material biológico de terceiros, 
o qual era encaminhado para la-
boratório credenciado para rea-
lização de exames toxicológicos 
como se fosse do interessado.

De acordo com a polícia, fo-
ram identificados inúmeros exa-
mes com suspeitas de fraude, 
principalmente de caminhonei-
ros, que necessitam realizar exa-
me toxicológico para renovação 
da CNH nas categorias C, D e E.

Dentre as pessoas que obtive-
ram exames toxicológicos frauda-
dos estão usuários de drogas, de 
medicamentos proibidos e, ainda, 
caminhoneiros que se envolveram 
em acidentes de trânsito. 

Com base nas provas produ-
zidas no inquérito policial e re-
presentação formulada pela  Po-

OPeRaÇãO Conforme polícia, integrantes utilizavam material biológico 
de terceiros para fazer fraude e renovar a CNH

Polícia civil desmantela grupo criminoso 
que fraudava exames toxicológicos

Polícia apreendeu materiais e informações que serão utilizadas para o prosseguimento das investigações

Polícia Civil

lícia Civil, após parecer favorável 
do Ministério Público, o Poder 
Judiciário determinou a suspen-
são das atividades do laborató-
rio envolvido nas fraudes, assim 
como suspensão do registro do 
farmacêutico junto ao Conse-
lho Regional de Farmácia de 
Santa Catarina, evitando que 

continue a realizar exames ide-
ologicamente falsos. 

Também foram cumpridos 
dois mandados de busca e apre-
ensão, tendo sido apreendidos 
uma espingarda calibre 22 com di-
versas munições, um aparelho ce-
lular, computador e outros mate-
riais de interesse das investigações.

A Polícia Civil continua a in-
vestigação, visando identificar o 
maior número de pessoas que 
obtiveram exames toxicológi-
cos fraudados, os quais pode-
rão ter a Carteira Nacional de 
Habilitação cassada, além de 
responderem pelo crime de fal-
sidade ideológica.

Na manhã de quinta-feira 
(31) a Polícia Militar de Mara-
vilha foi acionada para atender 
uma ocorrência de violação de 

domicílio na Rua 27 de Julho. A 
solicitante relatou à guarnição 
que estava aguardando pres-
tadores de serviços e deixou 

a porta da casa destrancada.
Conforme relato, uma mu-

lher entrou na residência e es-
tava deitada no sofá. Questio-

nada, ela respondeu que viu a 
porta aberta e entrou no local. 
A PM confeccionou boletim de 
ocorrência e orientou as partes.

SuSTO
Mulher invade residência e é encontrada 
deitada no sofá

DanOS TRânSiTO
caminhão do uruguai tomba 
na BR-158 em cunha Porã

após problemas mecânicos, 
veículo capota na BR-282

Um caminhão com placas 
de Rivera, no Uruguai, tombou 
na BR-158 no município de 
Cunha Porã. O acidente acon-
teceu por volta das 11h30 des-
ta quarta-feira (30) na BR-158, 
após uma saída de pista, pró-

ximo da empresa Avioeste. 
Conforme o Corpo de 

Bombeiros Militar, o motorista 
de 29 anos não sofreu ferimen-
tos e estava fora do veículo. A 
PRF também auxiliou na ocor-
rência controlando o trânsito.

Caminhão ficou bastante destruído, mas motorista não se feriu

Divulgação

Um acidente de trânsito por 
volta das 14h30 de quinta-feira 
(31) mobilizou o Corpo de Bom-
beiros de São Miguel do Oeste. O 
acidente foi na BR-282, proximi-
dades do Kiss Me Motel, em São 
Miguel do Oeste. O condutor rela-
tou que o veículo Gol, emplacado 
em Cascavel-PR, apresentou um 

problema mecânico e isso fez com 
que o condutor perdesse o contro-
le do carro, que saiu de pista, co-
lidiu em um barranco e capotou.

O veículo era ocupado por 
duas pessoas. Uma idosa de 64 
anos sofreu apenas escoriações. 
Ela foi conduzida ao Hospital para 
ser avaliada por equipe médica.

Marcos Lewe/WH Comunicações

Carro ficou com as 
rodas para cima após 
capotamento
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BOa caMPanHa Resultado foi considerado animador por se tratar de competição nacional 

Maravilha entre as 10 melhores equipes 
da bocha nacional

feSTa

cOMPeTiÇãO

grêmio vence tradicional gre-nal em flor do Sertão

clubes de mães disputam torneio de bolãozinho

No domingo (27) foi re-
alizado 15º Gre-Nal de Flor 
do Sertão, na comunida-
de de Linha Fuzil, no cam-
po do Esporte Clube In-

ternacional. O clássico foi 
disputado na categoria li-
vre, veteranos e feminino. 

Na categoria livre vitó-
ria do Grêmio por 2 x 0, gols 

marcados por Dirceu Cerba-
ro. Até hoje, na categoria li-
vre, foram seis vitórias para 
cada lado e três empates. 

Na categoria vetera-

no já ocoreram 11 Gre-
Nais e o clássico do do-
mingo acabou com empate 
em um gol. Pelo Grêmio 
marcou Sivandro Mül-

ler e pelo lado colorado, 
Leandro Neuhaus. Ago-
ra o clássico veterano 
tem quatro vitórias para 
o Grêmio, duas para o In-

ter e cinco empates.
No Gre-Nal categoria li-

vre feminino vitória do Grê-
mio por 1 a 0, com gol mar-
cado por Simone Telles.   

na categoria livre masculino, foi a sexta vitória do Grêmio inter perdeu pelo placar de 2 x 0 em jogo realizado em Linha Fuzil

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

A equipe da Secretaria 
de Esportes, Juventude e La-
zer de bocha de Maravilha 
esteve na cidade de São Ber-
nardo do Campo/SP, no últi-
mo fim de semana. Naquela 
cidade Maravilha foi repre-
sentada na 31ª Taça Brasil 
de Clubes masculino 2019, 
competição organizada pela 
Confederação Brasileira de 
Bocha e Bolão. 

A Cidade das Crianças 
conquistou a nona coloca-
ção entre as 16 melhores 
equipes do Brasil. O resul-
tado foi comemorado pela 

equipe maravilhense. De 
acordo com os integrantes 
da SEJL os atletas estão de 
parabéns. 

Na classificação geral fi-
cou em primeiro Caçado-
rense, de Santa Catarina; 
segundo lugar, Cruzeiro, 
de Minas Gerais; terceiro, 
Caminho do Meio, do Rio 
Grande do Sul; quarto, São 
Lourenço, de Santa Cata-
rina; quinto, Caça e Pesca 
Canoas, Rio Grande do Sul; 
sexto, Rio Branco, Rio Gran-
de do Sul; oitavo, Caieiras/
Piquery, de São Paulo; nono, 

Maravilha; décimo, União 
Católicos, do Rio Grande do 
Sul; décimo primeiro, Meni-
nos, de São Paulo; décimo 
segundo, Mesc, de São Pau-
lo; décimo terceiro, Círcu-
lo Militar CPM, de São Pau-
lo; décimo quarto, CDR São 
José, de São Paulo; décimo 
quinto, Pinheiros, de São 
Paulo; e décimo sexto, Pal-
mas, Paraná. 

A equipe de Maravilha é 
formada pelos atletas Erna-
ni Rempp, Elton Rempp, Val-
dir Stamm, Cláudio Telles da 
Silva e Edemar Rempp.

Divulgação

A Secretaria de Assistência Social, juntamen-
te com o Departamento de Esportes e Lazer de 
Flor do Sertão, realizaram no domingo (27) o Tor-
neio de Bolãozinho entre Grupos de Mães do mu-
nícipio. O evento é tradicional e faz parte do ca-
lendário oficial do aniversário de Flor do Sertão.

As quatro equipes melhores classificadas re-
ceberam premiação: 1º lugar: Caravaggio (Flor 
do Sertão); 2º lugar: Força e Esperança A (Li-
nha Fuzil); 3º lugar: Amizade (Pedra Branca); 
4º lugar: Força e Esperança B (Linha Fuzil).

A atleta taco de ouro foi Rosa Rossa, da equipe 
Força e Esperança de Linha Fuzil, com 39 pontos. Caravaggio de Flor do Sertão foi campeão geral

rosa rossa, do clube Força e Esperança, foi a atleta 
taco de ouro 
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fuTeBOL Foi o segundo empate seguido sem gols e assim os 
maravilhenses somam cinco pontos na tabela 

cRM empata pelo Regional federado
Na tarde de domingo 

(27), debaixo de muita chu-
va, no Estádio Doutor José 
Leal Filho, o Clube Recrea-
tivo Maravilha (CRM) em-
patou mais uma partida sem 
gols, pelo Campeonato Re-
gional Federado da Liga 
Chapecoense de Futebol. 

O jogo contra o Palmi-
tos/Internacional foi o se-
gundo empate consecuti-
vo da equipe na competição, 
o outro havia sido em Santa 
Terezinha do Progresso, con-
tra o Miraguaí. Na estreia o 
CRM ganhou do Ginástica de 
Riqueza e soma agora cinco 

Domingo (3) os maravilhenses têm novo desafio em casa contra Caibi

pontos no Regional. 
No jogo contra Palmi-

tos o CRM até chegou a fazer 
um gol, com Ronaldo Sig-

nor, que volta a vestir a ca-
misa do CRM, mas a arbitra-
gem anulou. 

O próximo jogo do CRM 

pela competição é domin-
go (10), no Estádio Doutor 
José Leal Filho, às 15h, con-
tra Caibi. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Neste fim de semana será re-
alizada mais uma edição do Tor-
neio Internacional de Integração 
Pioneiro Carlos Culmey, na cida-
de argentina de Puerto Rico. A 
equipe da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer da Cidade das 
Crianças é a atual detentora do 
título na modalidade de tênis de 
mesa no naipe masculino. “Nas 
duas últimas edições em que a 
modalidade esteve em dispu-
ta foi na Argentina, em Capiovi e 
Montecarlo, e tivemos o privilé-
gio de vencer um torneio que até 
então Maravilha não havia con-
quistado”, comenta o professor 
Tiego Drumm, que esteve pre-
sente nas duas oportunidades.

aRgenTina

finaLiSTa

Tênis de mesa de Maravilha defende título internacional

Maravilha na final da Taça D’Lamb de futsal

Equipe da Cidade das Crianças participa de duas competições no país vizinho  

O tênis de mesa feminino 
não estará em disputa, pois ape-
nas cinco equipes confirmaram 

participação no congresso téc-
nico, sendo que o mínimo são 
seis equipes para que a modali-

dade entre na disputa. “Teremos 
um confronto muito mais com-
plicado neste ano, pois algumas 

equipes se reforçaram justamen-
te com o objetivo de conquistar o 
torneio.”, avalia Drumm.

As cidades de Pinhalzinho, 
Montecarlo e Puerto Rico são 
apontadas como os adversários 

que mais se reforçaram. “Temos 
certeza de que estas equipes, que 
já eram fortes, estarão em um ní-
vel muito maior, mas não descar-
tamos surpresas quanto às outras 
equipes”, ressalta o professor. 

MaiS DiSPuTaS 
o torneio Carlos Culmey não será a única competição 
dos mesatenistas de Maravilha em Puerto rico. 
amanhã (3) acontece o 7º Puntable Missioneiro, na 
mesma cidade. “Maravilha já participou na edição 
de Montecarlo com bons resultados e espera repetir 
o desempenho”, lembra Drumm. “Para este torneio 
teremos o reforço da nossa equipe feminina, na qual 
temos também uma boa expectativa”, complementa. 
as atletas em questão são Jenifer Welter, de 14 anos, e 
Júlia Monteiro, de 10 anos. 

VaLe Vaga 
Semifinais dos cinquentões 
serão em Palmitos 

As duas equipes do Clube 
Recreativo Maravilha (CRM) 
que participam do Campeo-
nato Regional dos Cinquen-
tões se preparam para par-
tidas importantes dentro da 
competição. O CRM vai par-

ticipar das semifinais em 
Palmitos no sábado (9). O 
CRM A enfrenta Mondaí às 
18h e às 16h o time B en-
frenta Palmitos C. A semifi-
nal é disputada em jogo úni-
co, quem perder está fora.

Em 2018 as duas equipes do CrM fizeram as finais 

Divulgação

Após empatar em casa na 
partida de ida da semifinal da 
Taça D’Lamb de Futsal contra 
São João do Oeste, a equipe da 
Secretaria de Esportes, Juven-

tude e Lazer/Acema de Mara-
vilha foi até São João do Oeste 
para o jogo decisivo. O due-
lo foi contra a equipe da casa. 
Maravilha saiu na frente e ain-

da no primeiro tempo sofreu o 
empate, mesmo assim logo em 
seguida os maravilhenses to-
maram a frente do placar no-
vamente. No segundo tem-

po São João do Oeste empatou 
de pênalti, resultado que le-
vou a decisão para os pênaltis. 

Nas penalidades a equi-
pe de São João do Oeste er-

rou quatro cobranças e Ma-
ravilha apenas duas. Agora a 
equipe do futsal adulto da Ci-
dade das Crianças encara Cai-
bi, que na outra semifinal eli-

minou São Miguel do Oeste. A 
primeira partida será em Cai-
bi e a decisiva em Maravilha. 
Ainda não tem data marca-
da para a realização das finais. 

Fotos: Vandro Welter

Maravilha busca o título da competição contra Caibi, que eliminou São Miguel do oeste São João do oeste errou quatro cobranças de pênaltis na definição da vaga
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 ONEIdE BEhLING
A equipe de xadrez da Secre-

taria de Esportes, Juventude e La-
zer (SEJL)/Acema de Maravilha 
esteve no sábado (26) no muni-
cípio de Concórdia, na disputa 
da 9ª Etapa do Circuito Regional 
Oeste de Xadrez. Estiveram pre-
sentes 217 enxadristas de 14 mu-
nicípios do Estado. Maravilha foi 
representada por 23 enxadristas 
comandados pelo professor Jor-
ge de Oliveira Godois (Vacaria) e 
pelo estagiário de Educação Físi-
ca Pablo Kercher. 

Os maravilhenses conquis-
taram as seguintes premiações: 
Lara Albrecht, campeã pela cate-
goria sub-8; Eloisa Kirch, bronze 
na categoria sub-8; Sara Wappler 
da Silva, vice-campeã da catego-
ria sub-12; Emanueli Jommertz, 

MaRaViLHa Município foi representado por pelo menos 23 atletas  

enxadristas participam de 
competição em concórdia 

Próximo desafio é a 10ª Etapa do Circuito regional oeste de Xadrez

bronze na categoria sub-14; e 
Mateus Gauer Mueller, bronze na 
categoria sub-16. 

“Além disso, todos os demais 
atletas que jogaram na categoria 

sub-8 ganharam uma medalha de 
participação como incentivo à prá-
tica do esporte”, ressalta Godois. 

Agora os enxadristas mara-
vilhenses voltam à rotina de trei-

nos para enfrentar o último desa-
fio do ano, a 10ª Etapa do Circuito 
Regional Oeste de Xadrez, que 
ocorrera dia 30 de novembro, no 
município de Lacerdópolis.

Divulgação

aMaDOR 
Náutico Futebol Clube, de Florianópolis, e Caravaggio 

Nova Veneza são os finalistas do Campeonato Catarinense 
Não Profissional 2019. A classificação de ambos veio nos pê-
naltis. Após a vitória do Náutico por 1 a 0 na partida de ida na 
Capital, a repetição do placar com vitória do Cometa, no es-
tádio da Montanha, em Itapiranga, levou a decisão da vaga 
nas finais para a cobrança de pênaltis e os visitantes levaram 
a melhor com a vitória por 3 a 1. O destaque dessa partida foi 
o goleiro Flávio, o cara foi reserva de Rogério Ceni no último 
Mundial do São Paulo. Flávio fez defesas incríveis durante o 
tempo normal e nos pênaltis defendeu três cobranças. Um 
bom time começa com um grande goleiro.

cLáSSicO Da POLenTa
Foi nos pênaltis também e com muita emoção no Clás-

sico da Polenta entre Caravaggio e Metropolitano, as duas 
equipes do município de Nova Veneza, que saiu o adversário 
do Náutico. Após a vitória por 2 a 1 na partida de ida, o Cara-
vaggio tinha a vantagem do empate. Mesmo jogando na casa 
do Caravaggio, o Metropolitano devolveu o placar da partida 
de ida e levou a decisão para as penalidades. Nos pênaltis o 
Caravaggio foi mais competente e venceu por 4 a 1.

finaiS 
Sem a presença da região Oeste, Cometa e Clube Recre-

ativo Maravilha foram eliminados, as finais do Campeonato 
Catarinense Não Profissional será realizada nos dias 9 e 23 de 
novembro. A definição do mando de campo das partidas será 
através de sorteio.

gRe-naL
Todo Gre-Nal é único e diferente. E isso faz a graça e tor-

na este jogo o maior clássico do futebol brasileiro. O duelo 
tático entre Renato e Zé Ricardo será muito interessante. Os 
dois têm ideias ofensivas, de construção e anulação do ad-
versário. Os jogadores que derem as melhores respostas es-
tarão comemorando na noite de domingo. Em um jogo assim 
é fundamental a organização defensiva, recompor e subir, fe-
chando espaços e dando apoio.

aRena 
O fundamental em uma equipe de futebol é confiar no 

modelo de jogo. Grêmio vem persistindo no jeito de jogar 
que está sendo treinado e já assimilado há mais tempo. Inter-
nacional tem um treinador novo e necessita de mais tempo 
para colocar sua forma de jogar. Dessa maneira, e por jogar 
em casa, Grêmio é o favorito neste domingo. Objetivo princi-
pal, tanto de Grêmio, quanto de Internacional, para o clássi-
co deve ser evitar a derrota.

O município de Flor do Ser-
tão participou em 11 modalida-
des esportivas nos 21º Jogos de 
Integração da Amerios no mu-
nicípio de São Miguel da Boa 
Vista. Os jogos aconteceram até 
o sábado (27) e as modalidades 
que os flor-sertanenses partici-
param foram futsal masculino 
e feminino, futebol suíço mas-
culino, vôlei misto de quadra, 
bocha masculino, bocha femi-
nino, dominó em dupla livre, 
sinuca em dupla livre, truco li-
vre, canastra masculina e fe-
minina, bolão em dupla misto, 
xadrez individual livre e dança 
prefeito e cônjuge. 

No xadrez individual livre 

Município esteve representado em 11 modalidades

o atleta Paulo Sérgio Bortolini 
conquistou o título para Flor do 

Sertão vencendo os cinco jo-
gos que disputou e no futsal 

feminino Flor do Sertão con-
quistou o 2º lugar. 

Divulgação

cOnfRaTeRniZaÇãO

MaRaViLHa 

flor do Sertão participa dos jogos da amerios 

Município é campeão-geral dos Jogos da amerios 
No sábado (26) foi realizado em 

São Miguel da Boa Vista o último dia 
de disputas dos Jogos da Integração 
da Amerios. Maravilha foi campeã-
geral da competição, levando o pri-
meiro lugar nas modalidades de bo-
cha naipe feminino, futsal e futebol 
suíço masculino e no vôlei em qua-
dra misto. O segundo lugar veio com 
os esportes de canastra masculino, 
dança de prefeito e cônjuges e truco li-
vre. A Cidade das Crianças ainda le-
vou o troféu de participação, troféu 
de campeão geral e o troféu rotativo. Parte da equipe posa para foto com os troféus

Divulgação
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A Cidade das Crianças 
foi representada pelas meni-
nas da ginástica rítmica, co-
mandadas pelas professo-
ras/técnicas Sílvia de Oliveira 
e Alexandra Ferraz, na eta-
pa estadual da Copa Primei-
ros Passos. A competição foi 
no último fim de semana em 
Florianópolis. De Maravilha 
estiveram na capital do Esta-
do 23 atletas da ginástica rít-
mica e a participação foi pos-
sível por causa do apoio da 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer. 

rESuLtADOS POr 
CAtEgOrIAS 
Mirim: 2º Julia Franco 
alves; 3º Milena neu; 3º 
amanda burrato; 3º anna 
victória de Lima.  

eSTaDuaL 23 atletas de Maravilha estiveram na capital 
estadual para participar

ginastas maravilhenses participam 
da copa Primeiros Passos 

Pré-infantil: 2º Luíza 
Spézia; 3º hellen nogueira; 
3º nicolli Teixeira da rosa; 
3º Gabrielly Sehnem; 3º 
Flávia heloisa hammes.
Infantil: 1º amanda 

riboldi; 1º natália Ecco 
Strapasson; 1º Fabiula 
Giacomelli; 2º Gabriele 
vitória Pinto; 2º alícia Mack; 
3º Maria Eduarda Werlang; 
3º ana Lívia Pinheiro; 3º 

Estéfani Moehlecke; 3º 
Joana Polazzo; 3º Simone 
roversi. 
Juvenil: 1º Maiara Gomes; 
3º Eduarda Guarez; 3º 
andrieli Lenhart. 

Premiações vieram pelas categorias mirim, pré-infantil, infantil e juvenil

Divulgação

SeDe
São Miguel da Boa Vista recebe Jogos da amerios 

No sábado (26) o municí-
pio de São Miguel da Boa Vis-
ta sediou a 21ª edição dos Jo-
gos de Integração da Amerios. 
Pela manhã foi servido café e 
depois os jogos começaram.

As modalidades dispu-
tadas foram futsal masculi-
no e feminino; futebol suí-
ço masculino; voleibol misto 
em quadra; canastra em du-
pla masculino e feminino; 
truco dupla livre; bocha mas-
culino em dupla; bocha fe-
minino em dupla; 48 mas-
culino; dominó em dupla 
livre; sinuca em dupla mas-
culino; xadrez individual li-
vre; e bolão em dupla misto. 

O almoço foi servido 
na sede da Asamig e à tar-
de teve a dança entre prefei-

tos e cônjuges. O casal cam-
peão foi o prefeito de Modelo, 
Ricardo Maldaner, e espo-

sa, Karine Maldaner. Em se-
guida foi realizada a en-
trega das premiações.

Funcionários do município-sede apresentam troféu conquistado 

Divulgação

Maravilha foi desta-
que em uma das mais im-
portantes revistas ligadas 
ao tênis de mesa, a Tab-
le Tennis Player. O des-
taque para a Cidade das 
Crianças veio em matéria 
publicada na última edi-
ção da trimestral. A reda-
ção faz menção à etapa 
do Circuito Catarinense 
de Tênis de Mesa que Ma-
ravilha sediou pela pri-
meira vez. A nota também 
lembra os organizado-
res do evento, como a 

Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer, Fede-
ração Catarinense de Tê-
nis de Mesa e a Liga Oes-
te e os patrocinadores.

O professor da moda-
lidade dentro da Secreta-
ria de Esportes, Juventu-
de e Lazer de Maravilha, 
Tiego Drumm, diz es-
tar feliz pelo reconheci-
mento e agradece, sem 
fazer nome, a todos que 
auxiliaram na realiza-
ção do evento promovi-
do no mês de outubro.

RecOnHeciMenTO
Maravilha é destaque 
em revista de relevância 
para o tênis de mesa

revista Table Tennis Player destacou a organização da Etapa Circuito Catarinense de 
Tênis de Mesa

Divulgação

No sábado (9) a Asso-
ciação Maravilhense de Es-
porte e Cultura (Amec), 
em parceria com o Cen-
tro Educacional Mundo In-
fantil (Caic), promove a 1ª 
Feijoada da Amec. As fi-
chas custam R$ 20 e po-
dem ser adquiridas com 
os membros da diretoria, 
alunos do projeto e pro-

fessores. A entrega da fei-
joada será na cozinha da 
escola, a partir das 10h.

De acordo com os or-
ganizadores, 10% do lu-
cro será doado para a 
Associação de Pais e Pro-
fessores do Caic e o res-
tante vai servir para 
manutenção das ativi-
dades da Associação. 

cOLaBORe 
feijoada da amec 
é no sábado 



Tênis de mesa 
maravilhense defende 
título internacional

Lançado programa 
para compra direta da 
agricultura familiar

Profissão que transforma 
imagens através de fios
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Município disputa neste fim de semana o torneio Carlos 
Culmey e o 7º Puntable Missioneiro na argentina 

Serão investidos r$ 100 mil para aquisição de 
alimentos de produtores do município, para uso na 
merenda escolar e Cras 

nossa reportagem conta mais sobre o trabalho destes 
profissionais que comemoram seu dia amanhã (3) 

Centro educacional vai receber nova pintura e adequações 
de espaços nas áreas de uso comum dos alunos

governo municipal licita obra 
de reforma para o caic

inVeSTiMenTO

eSPORTe incenTiVO Dia DO caBeLeiReiRO
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Arquivo/O Líder

Divulgação

Diana Heinz /O Líder

Ca
rin

e 
Ar

en
ha

rd
t/O

 L
íd

er

Rotary club entrega convites da solidariedade 
para projeto de natal
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ação é realizada em parceria com nelson Salmin e vai arrecadar 
presentes para mais de mil crianças carentes
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