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Família transforma 
paixão por mesas 
decoradas em 
profissão
Mesa posta deixa a 
refeição mais prazerosa 
e auxilia na criação de 
memórias afetivas 

anFiTRiÃ 
Arquivo pessoal

Maravilha terá show e 
acendimento das luzes 
natalinas neste fim de semana 

CHEgaDa DO naTaLCHEgaDa DO naTaL

MaRaviLHa, SáBaDO, 16 DE nOvEMBRO 
DE 2019 - ED 553 - R$ 3,00

Com destaque para um túnel iluminado na praça e teto de luzes nas avenidas centrais, 
decoração natalina vai ser um dos grandes atrativos deste fim de ano Página 6

Arquivo/O Líder
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SuCESSO
associação Maravilhense de Esportes e 
Cultura realiza primeira feijoada 

A Associação Maravi-
lhense de Esportes e Cultu-
ra, em parceria com o Centro 
Educacional Mundo Infan-
til (Caic), realizou a 1ª Feijoa-
da da Amec no sábado (9) em 
Maravilha. De acordo com os 
professores Douglas Flipin, 
Jeferson Breda e Rafael da Sil-
va, foram comercializadas 320 
fichas da feijoada, que teve a 
retirada desde as 10h no Caic. 

O objetivo foi arrecadar 
recursos para o encerramento 
das atividades neste ano, que 
será no dia 7 de dezembro no 
Parque de Exposições Car-
los Alberto Begrow (Toma-
tão), com festival de futsal e 

De acordo com os organizadores, mais de 300 fichas foram comercializadas

Ederson Abi /O Líder

brinquedões, a partir das 13h. 
A equipe agradece o 

apoio do Caic e da direto-

ria da Associação Maravi-
lhense de Esportes e Cultura, 
que se empenharam no tra-

balho. 10% do lucro será re-
passado para o Centro Edu-
cacional Mundo Infantil. 

PROBLEMaS DO ExCESSO

Precisamos de restrições. Qual é o limite? O que entra e o que 
fica fora? Já pensou se todas as peças do xadrez fossem rainhas? O 
jogo perderia a graça. A vida em sociedade depende, basicamente, 
da qualidade das restrições.

Mas isso é óbvio. O que é difícil é identificar essa dinâmica em 
outras áreas. Um exemplo: as redes sociais, grosso modo, não têm 
restrições. Você faz lá o que quiser.

Antes a Globo escolhia quem merecia aparecer. Tudo bem que 
hoje o Instagram faz algo semelhante, e quem paga mais aparece 
mais. Mas fora as questões de alcance e audiência, as restrições aca-
baram. E precisamos aprender a conviver com essa falta de limites, 
de seleção, de curadoria.

Eu também acho melhor assim. Mas o problema da escassez pa-
recia mais simples de resolver do que o problema do excesso.

*
Não é necessário repetir aqui que a crítica é fundamental.
Mas a crítica das pessoas erradas não merece ser considera-

da. Não é para elas que você faz. Elas não estão na mesma jornada, 
não entendem para onde você quer ir. Logo, não importa o que elas 
acham.

(Importante: “erradas” não significa ruins, burras, inferiores – er-
radas, no caso, significa simplesmente não ser as pessoas certas.)

E se você quer ter a iniciativa e a coragem de ignorar críticas, preci-
sa antes definir uma coisa: quem são as pessoas erradas, no seu caso?

*
Eu concluí duas atividades importantes recentemente. Nenhu-

ma delas ficou ótima. As duas ficaram boas, razoáveis.
Eu me tornei bom em entregar, concluir, não perder prazo. Mas 

para isso, acabei abdicando de adicionais caprichos.
Faz tempo que eu me orgulho de ser assim. É algo parecido com 

o que dizem por aí, que “é melhor feito do que perfeito”.
Mas será que com essa mentalidade (e metodologia) é possível 

construir algo grandioso? 

*
Um recado motivacional para quem anda insatisfeito com o atu-

al emprego. Você tem 3 motivos para seguir em frente.
1. Você está sendo pago. Você precisa sobreviver. Seria bem pior 

estar fora do mercado de trabalho.
2. Você está em um laboratório. É no trabalho que você vai poder 

testar o que você acha que funciona.
3. Você está aprendendo habilidades fundamentais para cons-

truir o seu futuro, como interação, comunicação e gestão.
Ou seja: estão pagando, mal ou bem, para você praticar e testar 

o que fazer na (e da) vida. Ver o trabalho dessa forma torna o traba-
lho melhor.
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LIÇÕES DE VIDA
O sucesso não consiste em não errar, mas em não 
cometer os mesmos equívocos mais de uma vez...

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

Em palestras de técnicos sobre o futuro nas vendas do comércio, estes afirmam o fim das 
lojas físicas e que tudo será via on-line. Contradizendo, vemos que há fortes indícios que as lojas 
físicas cada vez serão mais fortes. É só observar as grandes redes como a Havan, que a cada dia 
investe em mega lojas físicas, empregando muita gente, contradizendo esses técnicos e pales-
trantes. Agora a líder em vendas on-line de vestidos, grupo de Santa Catarina, abre lojas físicas. 

COnTRaDiZEnDO

A venda de produtos de moda à distância sempre foi o negócio do Grupo Loghaus, de 
Blumenau. Há mais de 35 anos começou com catálogos e há 12 anos incluiu as vendas on-li-
ne por meio do portal Posthaus, líder nacional em vendas de vestidos pela internet. A revis-
ta Quatro Estações, para compras em casa, também tem seu portal. Agora investe em lojas fí-
sicas. Mas ao lado desse comércio à distância, a exemplo da gigante americana Amazon, o 
grupo estreou sábado no universo das lojas físicas. Inaugurou as duas primeiras unidades 
no Porto Belo Outlet Premium: uma exclusiva da grife principal do grupo, a Quintess; e a fla-
gship Quatro Estações, com diversas marcas próprias e de parceiros. Quem está com a razão?

Júnior Rodrigues/Divulgação

Empresário Jan Zadrozny vê, pela primeira vez, produtos da sua empresa numa loja

UMA CATÁSTROFE
Sim, o aniquilamento da Lava Jato é 

catastrófico. Afinal, delinquentes pode-
rosos, donos de contas polpudas - em ge-
ral, políticos capazes de contratar bancas 
advocatícias a peso de ouro - recebe-
ram sinal verde para poder delinquir li-
vremente, até o trânsito em julgado, que 
pode nunca chegar para eles. Na histó-
ria do Brasil, foi o que ocorreu na maio-
ria das vezes. Até o surgimento da Lava 
Jato. Agora o jogo virou em favor dos que 
abusavam de chicanas jurídicas e de em-
bargos auriculares para continuar agin-
do à margem da lei. O Brasil chora...

AUSTERIDADE E QUALIDADE

O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, solicitou ao De-
partamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) a sus-
pensão da operação tapa-buracos que estava sendo realizada na Rua 
Waldemar Rangrab, devido à visível baixa qualidade da obra. O super-
visor regional do Dnit/SC, Diego Fernando da Silva, sinalizou positiva-
mente ao pedido e ordenou a retirada imediata das máquinas do local 
a fim de rever a metodologia de serviços e materiais utilizados. Trevi-
san agradeceu a compreensão e pronto atendimento da supervisão re-
gional. O prefeito explica que a administração municipal preza pela 
qualidade de todos os serviços que são realizados. Qualidade nos ser-
viços públicos é característica da atual gestão em São Miguel do Oeste.

Ex-presidiário Lula 

Lula cogita ir à posse do presidente eleito da Argentina. O 
STF deu-lhe carta branca para fazer o que quiser. Daqui a pou-
co, ele vai poder até se candidatar. É preciso escrever mais?

Dias Toffoli, depois de soltar Lula e seus comparsas, pediu 
“serenidade” ao ex-presidiário: “O Judiciário e a Justiça são fei-
tos para a pacificação social. Se alguém quer se valer da Justi-
ça para uma luta social, não vai conseguir. A Justiça não tole-
rará uma crise institucional e saberá agir a tempo e a hora”. Ao 
ser liberado para atender ao princípio constitucional de pre-
sunção de inocência, o ex-presidente Lula atacou as institui-
ções por não aceitar a condenação a ele imposta (apesar de to-
das as provas). Agora promete viajar pelo Brasil em caravanas 
incitadoras à anarquia, dando motivos de sobra para ser de-
cretada a sua volta à prisão. Ele quer incendiar o Brasil. AS MARAVILHAS DO NATAL

Amanhã (17) iremos realizar a aber-
tura da programação natalina em Ma-
ravilha. No Espaço Criança Sorriso, às 
20h, haverá o show “Uma fantástica fá-
brica de Natal” e acendimento da ilu-
minação natalina na cidade. Todos es-
tão sendo convidados a prestigiar e 
com certeza teremos uma participa-
ção maciça de toda a comunidade.

“a LEi DE SEguRanÇa naCiOnaL ESTá aí PaRa 
SER uSaDa”, DiZ BOLSOnaRO, SOBRE LuLa

O presidente, Jair Bolsonaro, concedeu entrevista exclusiva ao 
O Antagonista, no Palácio da Alvorada. Na conversa, ele falou sobre 
as acusações de um acordão em Brasília, da crise que quase levou à 
queda do diretor-geral da PF e do risco de Lula ser enquadrado na Lei 
de Segurança Nacional, caso tente subverter a ordem constitucional.

GRATIFICANTE

É muito gratificante ouvir palavras que nos enobrecem e 
que orgulham nossa cidade. Em recente visita em nossa emisso-
ra, o famoso Dedé Santana, integrante dos Trapalhões, em en-
trevista aqui nos estúdios, espontaneamente afirmou que as 
instalações da Rádio Líder são as mais bonitas que ele conhe-
ceu em todas as suas andanças pelo Brasil. Para nós, de Ma-
ravilha, são palavras de gente querida por todos os brasilei-
ros, que vêm ao encontro do trabalho e empreendimento feito 
na cidade. Quem não gosta de reconhecimento? Obrigado!

Polícia Federal nomeia 151 delegados 
e 356 policiais de outras carreiras

A Direção de Gestão de Pessoal da Polícia Federal autori-
zou a nomeação de 151 delegados que concluíram o 36º cur-
so de formação profissional da Academia Nacional de Polícia 
(ANP), em Brasília. Foram nomeados também 194 agentes, 78 
escrivães, 57 peritos criminais e 27 papiloscopistas. As nomea-
ções foram publicadas no Diário Oficial da União na segunda-
feira (11). Os novos policiais federais que tomaram posse  deve-
rão reforçar a segurança principalmente nas regiões de fronteira. 
Entre os estados que receberão esse reforço está Santa Catarina.

ENCANTADOR DE SERPENTES
Dois dias depois de o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursar para a militância em 

São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e reacender a polarização política com o presidente, Jair 
Bolsonaro (PSL), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) fez duras críticas ao petista, a quem chamou de 
“sem escrúpulo”. “Lula é um encantador de serpentes. A presunção dele é que as pessoas são igno-
rantes e que pode, usando fetiches, intrigas e a absoluta falta de escrúpulos que o caracteriza, nave-
gar nisso. O mal que Lula está fazendo ao Brasil é muito grave e extenso”, afirmou o ex-presidenciável.

Divulgação

O Líder
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

DECiSÃO DO STF Já ERa ESPERaDa
Um dos temas mais debatidos nas rodas de conversa, de 

pessoas comuns e principalmente ligadas ao judiciário, era a 
questão da prisão após condenações em segunda instância. 
Aplaudido por alguns e contestada por outros, era uma aplica-
ção construída a partir de preceitos de jurisprudência, princi-
palmente. A grande contestação era a possível afronta constitu-
cional, já que nossa lei maior diz que ninguém será condenado 
após trânsito em julgado da sentença, exploradas, naturalmen-
te, todas as vidas recursais (aliás, recursos não faltam no judiciá-
rio brasileiro). Bem, voltando ao caso, todos da área jurídica sa-
biam que a votação se daria no placar de 6 a 5 para qualquer dos 
lados, e também que seria desempatada pelo presidente do Su-
premo. Quando Rosa Weber, o “fiel da balança” votou pela sus-
pensão da prisão, já sabíamos que rumo a coisa iria tomar. O 
voto de Tóffoli já era esperado. Afinal, se tratava de um ex-advo-
gado do próprio Partido dos Trabalhadores, lá colocado ainda 
no governo do ex-presidente Lula. Portanto, seu voto já era co-
nhecido antes mesmo de votar. 

POPuLaÇÃO COnTRáRia
O placar de 56 a 44 reflete praticamente resultado de elei-

ções. Quem é oposição ao governo, é favorável à queda ocor-
rida da prisão em Segunda Instância. Os favoráveis são con-
tra. Até nisso a política prepondera.

POSiÇÃO DE ROSa WEBER
Para mim, de extremo respeito a posição adotada por 

Rosa Weber. O que deu a entender é que Rosa foi extrema-
mente positivista (ou legalista, como queiram), e se baseou 
na Constituição de nosso país. E asseverou no final de sua ex-
planação que talvez o que a Constituição prevê, não lhe fosse 
de total agrado, mas que o que está positivado (escrito) deve-
ria ser respeitado. Compreendi o voto da ministra. Também 
não concordo com o que a Constituição prevê, principalmen-
te porque os recursos são em grande parte protelatórios. O 
problema de tudo é que, exatamente por conta disso, há um 
imenso reforço da sensação de impunidade. Essa morosida-
de, até se chegar à sentença final, permite com que muitos 
sejam libertos sem cumprir pena, beneficiados por prescri-
ções previstas em nossas leis. Isso, literalmente, precisa aca-
bar. Talvez por conta desta grande sensação de impunidade é 
que a maioria da população preferia que continuasse valen-
do (e se tornasse legal) a prisão após condenação em Segun-
do Grau. Além dos incontáveis presos que voltarão ao conví-
vio social, muitos poderão sequer cumprir suas penas. Vai ser 
uma corrida aos recursos para as instâncias finais (STJ e STF) 
motivadas por tal decisão. Para mim, surpreendam-se. A de-
cisão foi justa, baseada na lei. Contudo, não posso dizer que 
a decisão foi moral. 

POLíTiCa Sessão foi realizada na segunda-feira (10)

Câmara de vereadores promove 
segunda sessão do mês

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha promoveu a se-
gunda sessão ordinária de 
novembro na segunda-fei-
ra (11), com a presença do 
secretário de Administração 
da prefeitura, Cleiton Bor-
garo, e votação de matérias 
e requerimentos. O secretá-
rio orientou em como acessar 
o portal da transparência para 
ver as informações públicas. O 
pedido partiu dos vereadores 
Luiz Hermes Brescovici (DEM) 
e Natalino Prante (PP). 

vOTaÇÃO EM 
PRiMEiRO TuRnO

Em primeiro turno foi 
aprovado o projeto de lei com-
plementar nº 014/19, que au-
toriza o Poder Executivo a efe-
tuar permuta de bem imóvel 
com lotes do Loteamento Nos-
so Sonho.

vOTaÇÃO úniCa
Em votação única, três ofí-

cios foram aprovados. O ofício nº 
364/19 solicita homologação 
de termo aditivo ao termo de 
concessão de uso, celebrado 
entre o município e a em-
presa Jean Pyer Vivian Eirel-
li – EPP.

O ofício nº 366/19 solicita 
homologação de termo aditivo 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

vereadores aprovaram várias matérias e projetos na última sessão

Secretário de Administração, Cleiton borgaro, explicou como acessar o portal da 
transparência e respondeu a questionamentos

ao termo de concessão de uso, 
celebrado entre o município e 
a empresa Rodrigo Transpor-
tes Rodoviários Ltda. EPP.

E o ofício nº 367/19 solici-
ta homologação de termo adi-
tivo ao termo de concessão de 
uso, celebrado entre o municí-
pio e a empresa Pré-Moldados 
Maravilha Ltda. EPP.

EnTRaDa
Entrou na Casa o projeto 

de lei nº 47/19, que isenta as 
taxas de inscrição em concur-
sos públicos aos eleitores con-
vocados e nomeados para ser-
virem à Justiça Eleitoral por 
ocasião dos pleitos eleitorais e 
dá outras providências.

O projeto de lei comple-
mentar (PLC) nº 018/19 insti-
tui contribuição de melhoria 
com pavimentação asfáltica na 

Rua Presidente Juscelino (em 
frente à Apae).

O ofício nº 501/19 solicita 
homologação de termo aditivo 
ao termo de concessão de uso, 
celebrado entre o município e 
a Empresa Transportes Rodo-
viários Sinandro Ltda.

A indicação nº 93/19, de 

autoria do vereador Jandir Pri-
mon (PP), pede que o Poder 
Executivo promova melhorias 
na quadra de basquete situada 
no Parque Cidade das Crian-
ças, em frente à prefeitura.

As matérias foram enca-
minhadas às comissões com-
petentes. 

nOvEMBRO aZuL
Saúde vai ter horários especiais de 
atendimento para homens 
CARINE ARENHARDT

A Secretaria de Saúde 
de Maravilha promove neste 
mês ações da campanha No-
vembro Azul. O mês lembra 
a importância da saúde pre-
ventiva entre os homens. Em 
Maravilha terá atendimen-
to em horário especial para 
os homens na segunda-feira 
(18) e quarta-feira (20). Se-
rão oferecidas consultas com 
médico e dentista, além da 
realização de testes rápidos.  

Conforme a secretária 
de Saúde, Miriane Sartori, o 
atendimento será das 17h às 
21h, no Centro 1, em fren-
te à prefeitura, e na unidade 

do Bairro Floresta. Ela des-
taca que os interessados em 
receber o atendimento de-
vem fazer o agendamento 
nas unidades ou por telefone. 

Também no dia 30 de no-

vembro será realizado o Sá-
bado D, com ações na uni-
dade de saúde do Bairro 
Floresta. Neste dia, a par-
tir da 14h, haverá momento 
de conversa com um médico, 

orientando os homens sobre 
a importância dos cuidados 
com a saúde e as doenças se-
xualmente transmissíveis. Na 
oportunidade, também se-
rão realizados testes rápidos.   

Atendimento será nas unidades do Centro i e bairro Floresta 

Arquivo/O Líder
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Nada é certo

Em 2019 tivemos muitas mudan-
ças em diferentes cenários. Esse uni-
verso traz uma sensação de que nada 
é sólido, estamos cercados pela incer-
teza. O incerto tem um companhei-
ro fiel, a ansiedade. É necessário que 
façamos um exercício diário de com-
preensão. Sabemos que as mudan-
ças podem chegar a qualquer mo-
mento, basta aceitarmos que com 
elas nascem as múltiplas possibilida-
des. Para isso, é preciso paciência e 
confiança. Muita mesmo. A água nun-
ca é a mesma no rio. E tudo bem. 

Diana Heinz, jornalista

UM NOVO MUNDO 
No livro “Um novo mundo - o despertar de uma 

nova consciência”, o autor Eckhart Tolle reforça que 
no decorrer dos anos os seres humanos sofreram 
mais nas mãos uns dos outros do que em decorrência 
de desastres naturais. Concordo. Ele cita as guerras 
como exemplo e destaca que a situação persiste nos 
dias atuais: “Um dos aspectos do distúrbio coletivo da 
mente humana é a violência sem precedentes que es-
tamos infligindo a outras formas de vida e ao próprio 
planeta”, citando a destruição das florestas e os maus-
tratos a animais. Além desta reflexão, traz à tona te-
máticas como ego, consumo e religião. Vale a leitura. 

Camilla Constantin, jornalista

NETFLIX
Não quero aqui fazer propaganda da empresa Netflix, tanto é que não ga-

nharia nada com isso mesmo. Como apreciador de documentários (bons do-
cumentários) aproveito o espaço para recomendar um que a Netflix dis-
ponibilizou há pouco. De produção própria, a empresa de streaming tem 
em seus pacotes de assinatura o documentário Grandes Momentos da Se-
gunda Guerra em Cores, cenas do conflito mundial recuperados de arqui-
vos considerados perdidos e totalmente digitalizados em cores. São 10 epi-
sódios que contam sobre as principais batalhas dentro da guerra, desde 
a revolução alemã na batalha em relação à tecnologia empregada, toma-
da do Oeste e Leste Europeu pela Alemanha, entrada do Japão e dos Esta-
dos Unidos na guerra e também sobre batalhas no mar, terra e pelo ar. Assis-
ta! Para quem gosta é uma boa opção para sair um pouco das redes sociais. 

nelcir Dall’agnol, jornalista

PAÍS RACHADO 

Há pelo menos cinco anos o Brasil vive um cenário 
difícil de conflitos e atrasos por fanatismo político. Uma 
parcela da população permanece em campanha, com 
os olhos vendados, idolatrando governantes. Enquanto 
isso, quem está ou já esteve no poder sabe muito bem 
aproveitar este cenário. Enquanto a briga do povo con-
tinuar por ser de direita ou esquerda, apoiador de Lula 
ou de Bolsonaro, nosso país não vai melhorar. O proble-
ma não está apenas lá em Brasília ou na capital do Esta-
do, está também na população que luta para defender 
partido ou nomes políticos e não para exigir que quem 
está no poder trabalhe de verdade, sem picuinhas, 
sem desculpas, e por um país inteiro, sem divisões.

Carine arenhardt, jornalista

É Natal 
Amanhã (17), às 20h, ocorre o acendimento das luzes de Natal no município de Ma-

ravilha, no Espaço Criança Sorriso. Mais de 13 mil lâmpadas foram instaladas nas princi-
pais ruas do Centro, além de um túnel iluminado em frente à Igreja Matriz. Já é tradição o 
município decorar a cidade com as famosas lâmpadas nas avenidas. Lembro-me ainda, 
há um tempo, de quando morava em outra cidade e visitava Maravilha neste período. As 
luzes chamavam a atenção naquela época e criavam o clima de Natal, despertando o in-
teresse em compras. Fica a dica para explorar a iluminação natalina para atrair visitantes.

Cleiton Ferrasso, jornalista

Arquivo/O Líder

SAÍDA DO PSL: DUAS 
OPORTUNIDADES

O presidente, Jair Bolsonaro, vai criar um 
novo partido e já anunciou a saída do PSL. Não 
existe mais “o partido do presidente”, o 17, que 
elegeu muita gente pelo país na última eleição, 
inclusive o governo em Santa Catarina. A deban-
dada é grande, já que muitos vão seguir o presi-
dente para o “Aliança pelo Brasil”. É uma opor-
tunidade para quem quer mostrar fidelidade ao 
presidente, Jair Bolsonaro. Mas, notem, pode ser 
outra grande oportunidade: de cair fora, para 
quem percebeu depois da eleição que a coisa não 
era como poderia ser. São duas oportunidades. 

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

a BuSCa Da SaúDE É inEREnTE 
aO SER HuManO, PORQuE ELE 
É ORiginaRiaMEnTE ETERnO

Não devemos pensar que é in-
sensatez desejarmos a vida eterna. 
Esse desejo é natural e inerente a to-
das as pessoas. Se a morte e a doen-
ça fossem fatos condizentes com a 
natureza verdadeira do ser humano, 
se fosse natural a sua ocorrência, as 
pessoas seriam capazes de acolher 
de bom grado a morte e a doença.

nO CLiMa Em destaque, programação tem luzes ligadas em avenidas, 
shows e chegada do Papai Noel

Com luzes e muita decoração, Maravilha 
inicia amanhã programação de natal
EDERSON ABI

O município inicia ama-
nhã (17) a programação de 
Natal e fim de ano em Ma-
ravilha. O primeiro even-
to terá show com o espetá-
culo “Uma fantástica fábrica 
de Natal”, no Espaço Criança 
Sorriso. A programação des-
te ano está com muitas novi-
dades em iluminação e even-
tos, além do show da virada, 
que não terá queima de fo-
gos. O município estava em 
dúvida sobre o evento, mas 
já decidiu. Porém haverá 
show musical para marcar a 
despedida do ano e a chega-
da de um novo. 

De acordo com a direto-
ra de Cultura, Rosi Reichert 
Heineck, a equipe está traba-
lhando intensamente para fi-
nalizar os detalhes da ilumi-
nação e decoração em várias 
partes do município. Entre 
os destaques, o túnel de lu-
zes que foi instalado na Pra-
ça Padre José Bunse e deve 
atrair visitantes, além das 
tradicionais luzes nas princi-
pais avenidas e praças. 

Divulgação

17 de novembro (amanhã)
20h - Show com Espaço sou Arte
Espetáculo: Uma fantástica fábrica de natal
Local: Espaço Criança Sorriso
Apoio: Lacticínios bela vista (Piracanjuba)

18 de novembro (segunda-feira)
8h - Abertura da 3ª Exposição Feliz natal
Local: Museu Padre Fernando

1º de dezembro (domingo)
21h - Caminhada das Lanternas
Local: igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
brasil até a Praça Padre José bunse

7 de dezembro (sábado)
17h - Show de patinação da oficina do 

Departamento de Cultura
Local: Ginásio Municipal de Esportes

11 de dezembro (quarta-feira)
19h - natal em Família
19h30 - Oficinas do Departamento de Cultura
Local: Centro Sociocultural

15 de dezembro (domingo)
18h - Sorteio Campanha natal Maravilha
          Pastel com bebidas
20h - Show com Piano Cristal e voz Michele 
Fortes
Chegada do Papai noel

31 de dezembro (terça-feira)
22h - Show da virada

PROGRAMAÇÃO - As Maravilhas do Natal 2019

A partir deste fim de semana, luzes ficam ligadas no centro de Maravilha natal em Família será no mesmo dia das apresentações das oficinas do 
Departamento de Cultura

Entre as novidades, o túnel de luzes que foi instalado na Praça Padre José bunse

O aMOR nÃO É aLgO PaRa PRinCiPianTES 

Ciclicamente costumo parar e refletir sobre o meu passado, a minha his-
tória e as minhas histórias, assim como as dos demais que conheço e abrigo 
no meu coração ou estimulam o meu intelecto. Isto com o simples e exclusi-
vo intento de aprender e melhorar. 

Recentemente estava pensando que quando penso quanto amei, como 
amei e o que fiz por amor - doação livre, total e concreta - o que sinto e sobra 
dentro é tristeza, remorso e humilhação por como fui tratado. A base desses 
sentimentos é a perda, de mim e da minha dignidade. Esses sentimentos se 
sentem quando não se quer perder.

Mas quando penso que fui maltratado assim porque nunca fui amado 
de verdade, então a sensação de perda vira alívio, potência e renascença por 
me libertar das mentiras e resgatar a pureza do meu valor.

Já dá para entender que conforme a perspectiva, a perda pode ser o 
maior e mais precioso ganho que pode-se alcançar. 

E isto vale para todos. 
Mas diferenciar quando a perda é um ganho ou quando a perda é vergo-

nha depende da concepção profunda e verdadeira que a pessoa tem por trás 
do conceito de amor, e não apenas da vivência desse. 

Quero dizer: o que você entende como amor? 
O amor é doação? Cumplicidade? Conforto? Administração? Rotina? 

Abrigo? Emoção? Sentimento? Paixão? Química? Interesse? Escolha? Cons-
trução? É algo que tu possuas ou algo que te possui? É status symbol? Algo a 
ser mostrado para a sociedade ou nas redes sociais como o último carro em-
belezado por um embrulho colorido? E assim vai. 

Dependendo da resposta, definem-se e pegam formas as emoções e as 
frustrações, as competências e limitações, os movimentos e os entraves. E 
mais uma vez, assim vai. 

Por exemplo, lá onde pessoas e sociedades tem cultura mais pobre, o 
amor se molda acerca de princípios materiais: nesses casos o ficar sozinhos 
é considerado uma vergonha ou uma ameaça para a sociedade (ou seja, os 
outros casais). Esta materialidade se manifesta e confirma de duas maneiras: 

1. O ciúme não é apenas um sentimento vivenciado com frequência e 
intensamente, mas é até, e acima de tudo, aceitado e autorizado socialmen-
te chegando a ser contemplado quase como forma de amor (há nesses ca-
sos até o absurdo do raciocínio, típico das culturas arcaicas, pobres, materiais, 
que se não tem um pouco de ciúme não tem amor. A conotação troglodita e 
material disso se dá em razão do sentimento e do entendimento de posse. Ou 
seja: Pessoa=objeto=propriedade); 

1. A relação se configura como um dispositivo social e não como ato de 
liberdade individual. Ou seja: as pessoas costumam antes ficar juntos e até 
casar e depois se conhecer; justamente porque é mais importante e sobrevi-
ve melhor um casal do que um solteiro, que, com um velo de hipocrisia ou até 
sem velo, vem malvisto. As pessoas tem que dar conta da relação a sociedade 
e a família, a qual muitas vezes, interfere, determina, escolhe, defere e inde-
fere a relação mesma, considerando-a como uma engrenagem ou uma pro-
priedade do tudo (sociedade ou família que seja) e não apenas como algo de 
pessoal dos interessados. 

Em todos os casos onde o grupo vale mais do que o indivíduo estamos 
em presença de uma sociedade material e pobre moldada acerca dos prin-
cípios de sobrevivência assistencialista vétero-socialista, onde o grupo vale 
mais do que o indivíduo enquanto tem mais chances de ganhar maior dis-
tribuição de recursos (internalizados como limitados) enquanto considera-
do mais forte do indivíduo e portanto mais protetivo, valioso e garantia do 
presente e do futuro. 

Em economia esse conceito se chama de paradigma suma zero; em psi-
cologia de grupo fechado; em sociologia de sociedade pobre; em antropologia 
de cultura densa; em história de patriarcado e no registro jurídico de família. 

Lá onde, ao contrário, a cultura é definida e moldada a partir de princí-
pios de individualidade, liberdade e fluidez, o amor é considerado um artefa-
to íntimo e a relação um campo privado, ou seja desvinculado do ter que dar 
conta. Isto comporta, de um lado, uma maior criatividade e liberdade con-
tratual entre os que se amam, de definir o seu próprio jeito, e de outro, obvia-
mente, a queda do dispositivo casamento (sendo que não precisa mais dar 
conta ou a realização pessoal por meio do trabalho vale mais do que a éti-
ca da transmissão do patrimônio). Nesse sentido o filho se torna uma esco-
lha e não mais um dever social ou uma devolução para os seus próprios pais. 

Concluindo, o amor não é algo para principiantes. Não mais!
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LUIZ CARLOS
PRATES

gRanDES DESCOnTOS 
Black Friday Ortobom começa hoje (16) 
DIANA HEINz

Começa hoje (16) e se-
gue até o dia 30 a Black Fri-
day na Ortobom de Maravi-
lha. Serão duas semanas com 
muitas ofertas. É a maior cam-
panha de vendas do ano. Al-
guns produtos terão 50% de 
desconto. Outros com des-
contos consideráveis. To-
dos os produtos estarão 
com preços diferenciados.

A Exclusiva Ortobom 
em Maravilha está locali-
zada na Avenida Anita Ga-
ribaldi, 838, no centro de 
Maravilha. O telefone de con-
tato é o (49) 3664 0059. 

PREÇOS E COnDiÇÕES
A compra do cliente é fei-

ta diretamente com a Orto-
bom e os preços são defini-
dos pela fábrica. A forma de 
pagamento pode ser feita em 
até 12 vezes com o cartão de 
crédito. “Clientes e amigos da 
região, a informação da di-
retoria da fábrica da Orto-

bom é que em virtude dos 50 
anos, a Black Friday é para fi-
car na história. Convidamos 
a todos para visitar nossa 
loja nestes 14 dias”, explicam 
os proprietários da Orto-
bom de Maravilha, Carlos, 
Cleria e Manoel Sequeira. 

Produtos serão vendidos com até 50% de desconto 

Horário estendido de 
16/11 a 30/11
Segunda a sexta-feira – 
7h30 às 12h e das 13h30 
às 22h
Sábados - 7h30 às 12h e 
das 13h30 às 18h

Arquivo/O Líder

EnTRETEniMEnTO O objetivo foi mostrar que mesmo em tempos de 
dificuldades, profissionais e empresas têm acesso a oportunidades de crescimento

Palestrante aborda sucesso 
e vendas em Maravilha
ClEITON fERRASSO

O palestrante Vanicir Carlos 
Estefanoski, de Serafina Corrêa/ 
RS, apresentou um workshop 
motivacional sobre vendas e su-
cesso aos associados da CDL e 
Associação Empresarial de Ma-
ravilha, na terça-feira (12), após a 
eleição da nova diretoria. O tema 
foi: o sucesso é uma grande pa-
lhaçada. Um título que chama a 
atenção.

Estefanoski explica o con-
ceito. “A gente passa a vida intei-
ra procurando o sucesso e con-
dicionamos a uma condição 
profissional, pessoal, a um car-
ro ou casa. Na verdade o suces-
so a gente já tem, é só a maneira 
como vamos aplicar na prática. 

Temos todas as ferramentas, mas 
a esperança ferra nossa vida por-
que você fica esperando que algo 
externo vai melhorar. E você fica 
esperando esse místico que al-
guém vem e melhore isso para 
você, só que na verdade não é as-
sim. É você, através das suas ati-

tudes, das coisas que você faz. 
Então o sucesso é uma grande 
palhaçada, porque já temos, as 
pessoas às vezes só não se deram 
conta ainda”, explica. 

O objetivo foi mostrar que 
mesmo em tempos de dificulda-
des, profissionais e empresas têm 

acesso a oportunidades de cres-
cimento. Isso com novos pen-
samentos, visões, perspectivas, 
disposição pessoal e flexibilida-
de. Também foi apresentado aos 
participantes meios de dar uma 
guinada positiva nos negócios ou 
na carreira. 

Público assistiu à apresentação do palestrante

Cleiton Ferrasso/O Líder

inFELiZMEnTE
Vamos começar a nossa conversa, sem rodeios, certo? E para 

não perder tempo, algumas perguntas, posso? Obrigado. Diga-
me, você é uma pessoa pontual, daquelas que saem de casa bem 
antes do horário para não correr o risco de chegar atrasada? Você 
cuida bem dos cabelos, os mantêm sempre penteados? Cuida das 
roupas, não vai para o trabalho como quem vai para as pitangas? 
Você é pessoa educada, respeita colegas como respeita os direto-
res? Não costuma faltar ao trabalho por qualquer gripezinha sua 
ou dos filhos? Você procura melhorar a sua condição operacio-
nal, buscando continuadamente mais qualificação? Preocupa-se 
com o sucesso da empresa e com as expectativas que jogam so-
bre você? Trabalha sem perguntar pelo pagamento de horas-ex-
tras quando a empresa lhe pede uma “ajuda”? Você anda na rua 
sabendo que sua imagem se confunde com a empresa que lhe 
paga o salário? Acho que chega. Você respondeu sim a todas as 
perguntas? Então, saiba que você anda mais ou menos sozinho 
pelos corredores da empresa... E segundo, arrume seu passapor-
te, no Brasil você só será reconhecida/o como bom trabalhador/a 
por acaso, o mais provável é que seja pessoa esquecida em todas 
as promoções possíveis em sua empresa. O comum é o reconhe-
cimento e os aplausos para os medíocres, para os que pegam leve, 
mas fingem suar, molhar a camisa pela empresa. É regra no Bra-
sil, e não é de hoje que é assim. Não vamos longe, olhe bem para 
os políticos por maioria no país, não são os melhores que costu-
mam ganhar os votos, não são. Nas escolas, os melhores alunos 
são vítimas de bullying, enquanto os desordeiros ordinários são 
tratados com a pedagogia do amor. Infelizmente é assim, não vejo 
luz no horizonte da pátria, aliás, não era por outra razão, ima-
gino, que o dramaturgo/jornalista Nelson Rodrigues costuma-
va dizer que nós, brasileiros, vivemos a síndrome do vira-lata... 
Uma injustiça contra os pobrezinhos dos vira-latas, tão amoro-
sos e inteligentes.

Durante seis anos trabalhei com a diplomacia americana no 
Consulado de Porto Alegre como repórter da Voz da América no 
Brasil, e com eles aprendi que medalha de “prata” se joga fora, 
prata é o primeiro lugar dos perdedores. Os americanos gostam 
e premiam a “meritocracia”. E nós? Se você for muito bom no 
trabalho, provavelmente não será notado ou será “esquecido”. 
Infelizmente.

HiSTERia
Não tome a palavra como agressiva, mas como escandalosa. 

Aliás, como narrador de futebol, eu fui um narrador histérico, e 
voltaria a sê-lo... O “Outubro rosa” foi uma histeria única, não 
critico, fico reprochando, isso sim, a hipócrita imprensa brasi-
leira que não abriu até agora o mesmo espaço histérico para o 
novembro azul, dos homens. A mamografia é importante para 
as mulheres, e os exames preventivos de câncer de próstata não 
o são para os homens? Respondam!

viDa
Olhando para trás, bah, que pena dos nossos avós, não ti-

nham as molezas de hoje, nada de tecnologias, de facilidades de 
controles remotos... Pois é, mas eram mais felizes. Hoje, crian-
ças de 3, 4 anos já têm smartphones na mão, são (falsamente) 
inteligentes, vivem ansiedades desconhecidas no passado e se 
acotovelam com as depressões. Tanto quanto os adultos. Dizer 
que a vida de hoje é melhor é não saber nada da vida...

FaLTa DiZER
Os caras não tinham luz elétrica, tinham que ir dormir com 

as galinhas (cedo), não conheciam canetas azuis, escreviam com 
lápis, andavam a pé, o banho era frio, contudo, alinhavaram as 
maiores riquezas empresariais e puxaram as cortinas para as mo-
dernidades científicas de hoje... E os “inteligentes” são os mimi-
mis de hoje?
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TRÂnSiTO Cinco rótulas serão substituídas e cinco novas estruturas serão instaladas no centro

avenidas centrais de Maravilha vão 
ganhar novas rotatórias 
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha está licitando a 
instalação e substituição de 
rotatórias para as avenidas 
Araucária, Sul Brasil, Padre 
Antônio e Sete de Setem-
bro, na região central da ci-
dade. Conforme o diretor de 
Trânsito, Valdemir Andret-
ta, o valor máximo previsto 
pelo edital é de R$ 89,8 mil, 
montante que deve baixar 
com o processo licitatório. 

O objetivo é padronizar 

o modelo de rotatórias na 
cidade com a substituição 
de cinco estruturas, além de 
trazer mais segurança para 
o trânsito com instalação de 
cinco novas rótulas.  O mo-
delo das 10 rotatórias fica 
com o padrão mais baixo (a 
exemplo das já instaladas 
nas avenidas Anita Garibal-
di e Padre Antônio), dando 
maior flexibilidade na via 
para o tráfego de veículos.  

A Avenida Sul Brasil 
continua com rotatórias 
maiores, com sete metros 

de diâmetro, e nas demais o 
tamanho é de cinco metros. 
Conforme Andretta, a insta-
lação de rotatórias maiores 
na Sul Brasil busca evitar o 
tráfego de veículos de car-
ga, deixando a via mais livre 
para circulação de veículos 
menores e principalmente 
das ambulâncias que trans-
portam pacientes do Hospi-
tal São José. 

Conforme Andretta, a escolha dos lo-
cais onde serão instaladas cinco novas ro-
tatórias leva em consideração o índice de 
acidentes. Ele explica que o município fez 
um levantamento de dados, analisando 
onde é necessária a instalação de rótulas. 

Avenida Sete de setembro: Ganha novas 

rótulas na esquina com as ruas General 
Osório, independência e José bonifácio 
Avenida Padre Antônio: Ganha nova 
rótula na esquina com a Avenida 
Araucária
Avenida Anita Garibaldi: Ganha nova 
rótula na esquina com a rua José 
bonifácio 

A substituição de cinco rotatórias bus-
ca padronizar e deixar os modelos mais 
baixos, dando maior flexibilidade na via. 
Conforme Andretta, as rotatórias mais al-
tas acabam gerando muita manutenção, 
sendo que rotineiramente o município 
precisar fazer o conserto das estruturas 
após acidentes com veículos. 

Avenida Araucária: Será substituída 
a rotatória na esquina com a Anita 
Garibaldi 
Avenida Sul Brasil: Terá quatro 
rótulas substituídas, nas esquinas 
com as ruas Abyr Dihel, Princesa 
isabel, independência e Presidente 
Juscelino 

nOvaS ROTaTÓRiaS ROTaTÓRiaS QuE SERÃO SuBSTiTuíDaS

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

novas rotatórias serão no 
modelo mais baixo 

Avenida Sete de Setembro vai ter três novas rótulas  Avenida Sul brasil terá quatro rótulas altas substituídas
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MuDanÇa Daniela reiterou que isso não interfere no governo do Estado

vice-governadora acompanha decisão 
de Bolsonaro e deixa PSL

A vice-governadora de 
Santa Catarina, Daniela Rei-
nehr, anunciou durante uma 
coletiva de imprensa em São 
Miguel do Oeste que está 
deixando o PSL. Ela acompa-
nha a decisão do presidente 
da República, Jair Bolsona-
ro, que está deixando o PSL 
e criando Aliança pelo Bra-
sil. Daniela disse que che-
gou ao governo catarinense 
com Bolsonaro e perma-
nece com ele nas decisões. 
“Nós chegamos até aqui 
com Bolsonaro e isso fez 
com que o catarinense con-
fiasse a nós o governo do Es-
tado”, destacou. 

Já o governador, Carlos 
Moisés, permanece na sigla 
PSL. Daniela reiterou que 
isso não interfere no gover-
no. “De maneira nenhuma 
isso vai interferir. A gente 
veio no mesmo partido, mas 
é normal que o governador e 
o vice sejam de partidos dife-
rentes”, explica Daniela. 

Nota oficial foi divulgada pela vice-governadora
NOTA À IMPRENSA
O anúncio feito pelo presidente Jair Bolsonaro, que ontem tornou 

pública a decisão de formalizar seu desligamento do Partido Social Li-
beral (PSL) e migrar para um novo partido, me deixa à vontade para di-
vulgar, também, o meu posicionamento. O que me move neste momento 
é a certeza de que preciso continuar trabalhando pelo desenvolvimen-
to pleno de Santa Catarina e do Brasil, conforme venho fazendo o até 
o momento. 

Meus critérios e convicções não mudaram e este momento exige de 
nós decisões firmes e patrióticas, alinhadas com o que pregamos e que 
nos trouxe ao Governo do Estado de Santa Catarina.

Não posso deixar de salientar o quanto lamento esta ruptura no 
PSL, no entanto, essa alteração se faz necessária para a manutenção da 
nossa essência e nossos esforços em busca da mudança, que ainda são a 
energia que nos move.

Acima de qualquer coisa, assumi o compromisso de buscar o melhor 
para Santa Catarina e para o Brasil, e sigo firme nesse propósito, com 
muita força e determinação, com base em princípios sólidos e na força de 
um grupo comprometido, que formará uma Aliança pelo Brasil.

Viemos até aqui com o Presidente e assim permanecerei. O que o 
nosso Presidente nos tem mostrado até o momento, em conjunto com 
sua equipe de Governo, nos dá a certeza de que o Brasil vai dar certo. 

Agradeço a todos os catarinenses que nos confiaram o Governo do 
Estado, e reafirmo meu compromisso de bem e fielmente cumprir esta 
missão.

Muito obrigada.
Daniela Cristina Reinehr
Vice-governadora de Santa Catarina 13/Nov./2019

Daniela anunciou a saída durante coletiva de imprensa em São Miguel do Oeste

Inácio Rohden/WH Comunicações

Nós chegamos até aqui com Bolsonaro 
e isso fez com que o catarinense 
confiasse a nós o governo do Estado”, 

destacou

CaMu
Exposição de arte está na Biblioteca 
Municipal Luiz Delfino
DIANA HEINz

Realizada por cer-
ca de 20 alunos do Cen-
tro de Atendimento e Múlti-
plo Uso (Camu), a exposição 
de arte intitulada “Cons-
telação” está exposta des-
de segunda-feira (11) na 
Biblioteca Pública Munici-
pal Luiz Delfino. O traba-
lho ministrado pelo pro-
fessor de artes Alexssandro 
Schappo se refere ao con-
junto de ideias, sonhos, ex-
periências e pensamentos 
expressos nas poesias e fo-
tografias, não tendo uma te-
mática específica, mas refle-
tindo diferentes fragmentos 
de vidas, possibilidades, so-
nhos e um imaginário.

Feito em duas etapas du-
rante a oficina do Camu, no 
Bairro Bela Vista, a ativida-
de começou ainda em ju-

lho, quando as crianças se 
reuniram na escola duran-
te o recesso para a realiza-
ção das fotos através da téc-
nica Light Paintig (pintando 

com a luz). A segunda parte 
consistiu na criação de po-
esias a partir das fotografias 
impressas. A obra ficou ex-
posta no Centro Educacio-

nal Monteiro Lobato por cer-
ca de duas semanas, agora 
está na Biblioteca e no dia 
4 de dezembro será levada 
para o Lar de Convivência.  

no dia 4 de dezembro o trabalho será levado para o Lar de Convivência

Divulgação

Os formandos da EEB Santa Terezinha estão realizando festival de 
pizzas neste mês. O objetivo é arrecadar recursos para a formatura no fim 
de ano. A entrega das pizzas será no dia 30 de novembro, na escola, entre 
9h e 12h. O valor de cada pizza é de R$ 15 e as fichas podem ser adquiridas 
até a quarta-feira (20), na secretaria da escola ou com os formandos. 

Quem adquirir uma pizza poderá optar pelos sabores de frango, ca-
labresa, quatro queijos, bacon e chocolate preto e branco. As pizzas são 
em sabor único, exceto a doce, que vai ter os dois tipos de chocolate. 

EEB SanTa TEREZinHa

POLíTiCa

Estudantes promovem 
festival de pizzas 

Simpatizantes de Bolsonaro 
vão colher assinaturas 
para novo partido 

A criação do novo parti-
do, Aliança pelo Brasil, idealiza-
do pelo presidente Jair Bolsonaro, 
já gera movimentações também 
na política regional. Em Maravi-
lha, simpatizantes do presiden-
te devem começar nos próximos 
dias o trabalho para conseguir o 
máximo de assinaturas. A infor-
mação foi repassada por Sérgio 
Borchaid, que foi o coordenador 

regional da campanha do então 
candidato a presidente, Jair Bol-
sonaro, em 2018. Conforme Bor-
chaid são necessárias 500 mil as-
sinaturas, e só pode assinar quem 
não for filiado a nenhum outro 
partido político. O Aliança pelo 
Brasil deve utilizar um aplicati-
vo de celular para coleta das as-
sinaturas, uma etapa árdua para 
a criação de um novo partido. 
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nOva gESTÃO Presidente eleita é Eliana Estefano, que na atual gestão ocupa o cargo de vice-presidente

CDL e associação Empresarial 
definem nova diretoria
ClEITON fERRASSO 

Em assembleia na terça-
feira (12), a CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravi-
lha definiu a nova diretoria 
para o biênio 2020/2021. A 
presidente eleita é Eliana 
Estefano, que na atual ges-
tão, de Poliana de Oliveira, 
ocupa o cargo de vice-pre-
sidente. A eleição foi feita 
com a presença dos associa-
dos e pela maioria dos votos 
dos presentes.

A primeira reunião com 
os eleitos ocorreu na ma-
nhã de quarta-feira (13), 
na sede, para definir o pla-
nejamento para o biênio 
2020/2021. A presidente 
adiantou que muitos pla-
nos estão sendo traçados 
e que a instituição preten-
de trabalhar mais próxima 
do associado. “Acreditamos 
numa gestão de muita pros-
peridade na nossa cidade 
junto aos associados. Nossa 
maior bandeira é estar mais 
próximo do nosso associado 
e conseguir suprir as neces-
sidades deles como empre-
sários e juntos tornamos as 
empresas mais fortes e com 
mais possibilidades de ren-
tabilidade”, destaca Eliana. 

Outro ponto que o gru-
po vai trabalhar é o esta-
cionamento no centro de 
Maravilha. “Queremos me-
lhorar a questão das vagas 
de estacionamento, tanto 
para a comunidade, quan-
to para os empresários”, 

Presidente: Eliana Estefano 
Vice-presidente: Paulo hubner 
Diretora-secretária: Simone nair Tonello
Diretor-tesoureiro: roberto Wildner 
Diretora da Indústria: Jussara De bona
Diretora do Comércio: Eliane beduschi
Diretor de Serviços: Michel bernardi 
Diretor de Agronegócios: Daniel Ferrari
Diretor SPC/Serasa/Boa Vista: rodrigo Siqueira 
Diretora de Aperfeiçoamento Profissional: inaiara Canci
Diretora de Relações Públicas/Marketing/Eventos: 
Caroline Maldaner
Diretora Projeto Empreender: Jéssica Coan

diz Eliana. 
Atualmente a CDL e As-

sociação Empresarial con-
tam com 536 associados, 
conforme Poliana de Oli-
veira, que fica na presi-
dência até o fim deste ano. 
Ela avalia os trabalhos até 
o momento. “Acredito que 
foi uma gestão bem positi-
va porque trabalhamos al-
guns pilares importantes 
para o associativismo. Digo 
que uma boa gestão é me-
dida quantitativamente e 
qualitativamente. Saio com 
o sentimento de missão 
cumprida e na certeza que 

a sucessora fará um traba-
lho ainda melhor, porque 
vem acompanhando os tra-
balhos da entidade ao lon-
go de muitos anos”, avalia 
Poliana. 

A nova diretoria é com-
posta por 18 nomes e a es-
colha deles levou em con-
sideração a participação de 
todos os núcleos da CDL e 
do comércio local, repre-
sentando todos os setores 
da economia maravilhense. 
A posse da nova diretoria e 
coordenadores dos núcleos 
está marcada para o dia 15 
de fevereiro de 2020. 

Conselheiros 
fiscais: Poliana 
de Oliveira, Jucilei 
Panegalli honaiser 
e Pio Gênio Turatti
Conselheiros 
suplentes: Cristiano 
Demartini, André 
de Lima Medeiros e 
Daniel Webber

COnFiRa COMO FiCOu 
a nOva DiRETORia

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

nova diretoria foi apresentada ao público após a eleição

Presidente eleita, Eliana Estefano, disse que vai trabalhar próxima ao associado Associados votaram para escolher a nova diretoria

COnSELHO 
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

O CÂnCER DE PRÓSTaTa É uMa DOEnÇa DO iDOSO.
MITO. Apesar de o risco para a doença aumentar sig-

nificativamente após os 50 anos, cerca de 40% dos ca-
sos são diagnosticados em homens abaixo desta ida-
de. Entretanto, a doença é rara antes dos 40 anos.

PSa auMEnTaDO É SinaL DE QuE TE-
nHO CÂnCER DE PRÓSTaTa.

MITO. O antígeno prostático pode apresentar altera-
ções em várias situações que não o câncer, como a hiperpla-
sia benigna da próstata, prostatite (uma inflamação) e trau-
ma. Por isso é importante a avaliação médica e o toque retal.

PSa BaixO É SinaL DE QuE nÃO TE-
nHO CÂnCER DE PRÓSTaTa.

MITO. Estima-se que o câncer de prósta-
ta está presente em 15% dos homens com níveis nor-
mais de PSA, daí a importância do toque retal.

TER Pai, iRMÃO Ou TiO COM a 
DOEnÇa auMEnTa MEu RiSCO.

VERDADE. A hereditariedade é um dos principais fato-
res de risco para a doença. Um parente de primeiro grau com 
a doença duplica sua chance. Dois familiares com a doen-
ça aumentam essa chance em cinco vezes. Para quem tem 
casos na família, o recomendado pela Sociedade Brasilei-
ra de Urologia é procurar um urologista a partir dos 45 anos.

TODOS OS CaSOS DE CÂnCER DE PRÓS-
TaTa PRECiSaM DE TRaTaMEnTO.

MITO. A indicação da melhor forma de tratamento vai de-
pender de vários aspectos, como estado de saúde atual, es-
tadiamento da doença e expectativa de vida. Em casos de tu-
mores de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, 
na qual periodicamente se faz um monitoramento da evolu-
ção da doença intervindo se houver progressão da mesma.

O CÂnCER DE PRÓSTaTa SEMPRE aPRESEn-
Ta SinTOMaS. EnTÃO POSSO ESPERaR OS Sin-
TOMaS PaRa PROCuRaR O MÉDiCO.

MITO. Em estágio inicial, quando as chances de curam bei-
ram 90%, a doença não apresenta qualquer sintoma. Geral-

fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
Dr. Lucas Nogueira – urologista de Belo Horizonte, MG

um homem morre a cada 38 minutos pela doença
nOvEMBRO aZuL- Mitos e verdades sobre o câncer de próstata

No Brasil, um homem 
morre a cada 38 mi-
nutos devido ao cân-

cer de próstata, segundo os 
dados mais recentes do Ins-

tituto Nacional do Câncer 
(13.772 casos/ano) a doen-
ça representa 28,6% dos ca-
sos de câncer no homem, 
excetuando-se os tumores 

de pele não melanoma. Não 
é possível preveni-la, mas o 
diagnóstico precoce está re-
lacionado com a diminuição 
da mortalidade. Para escla-

recer as inúmeras dúvidas 
que cercam o tema, a Socie-
dade Brasileira de Urologia 
elencou alguns mitos e verda-
des. Confira:

mente, os principais sintomas relacionados à próstata são devi-
do a hiperplasia prostática, crescimento benigno da glândula, 
como jato urinário mais fraco, sensação de urgência miccio-
nal ou de esvaziamento incompleto da bexiga, entre outros.

PESSOaS Da RaÇa nEgRa TêM MaiOR 
RiSCO DE DESEnvOLvER a DOEnÇa.

VERDADE. Estudos apontam que afrodescen-
dentes têm risco 60% maior de desenvolver a doen-
ça e a taxa de mortalidade é três vezes mais alta.

a REPOSiÇÃO HORMOnaL EM CaSOS DE DEFiCiênCia 
anDROgêniCa DO EnvELHECiMEnTO MaSCuLinO 
(DaEM) aFETa O CÂnCER DE PRÓSTaTa. 

MITO. Estudos têm apontado que a terapia de reposi-
ção hormonal com testosterona não representa risco de de-
senvolvimento de câncer de próstata nos homens que rece-
bem o hormônio. Nos homens que tenham sido tratados com 
sucesso de câncer de próstata a reposição hormonal pode-
rá ser instituída após uma análise criteriosa dos riscos e bene-
fícios. Homens portadores de câncer de próstata e que ainda 
não tenham sido tratados da doença não deverão receber te-
rapia de reposição hormonal. Como regra, nunca se deve fa-
zer uso de reposição de testosterona sem consultar seu médico.

O SEDEnTaRiSMO PODE auMEnTaR O RiSCO PaRa 
DESEnvOLviMEnTO DO CÂnCER DE PRÓSTaTa.

VERDADE. O sedentarismo e a obesidade estão relacio-
nados a alterações metabólicas que podem levar a altera-
ções moleculares responsáveis pela gênese da neoplasia.

a aTiviDaDE FíSiCa REguLaR TEM uM PaPEL RE-
LEvanTE na PREvEnÇÃO E nO TRaTaMEnTO.

VERDADE. Essa prática saudável pode agir de modo 
protetor, e tem sido um fator modificável para o cân-
cer de próstata por causa dos seus potenciais efeitos:

- Fortalecimento imunológico
- Prevenção da obesidade
- Capacidade do exercício em modular os níveis hormonais
- Redução do estresse
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Para o governador de 
Santa Catarina, Carlos Moi-
sés da Silva, o pacote de me-
didas apresentados pelo 
governo federal na última 
semana mostra a “insolvên-
cia do Estado brasileiro”. 
Com exceção da extinção de 
pequenos municípios, Moi-
sés declarou apoio à boa 
parte das propostas do mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes. 

Segundo ele, os três pro-
jetos de emenda à constitui-
ção (PEC) trazem soluções a 
problemas fiscais da União, 
estados e municípios. Moi-
sés assume que é um remé-
dio amargo, mas acredita 
que “a pauta da desestati-
zação tem que ser mais pre-
sente”. Um dos principais 
pontos do projeto é a des-
vinculação do orçamento. A 
ideia é deixar livre o dinhei-
ro do Estado para flexibilizar 
o trabalho de governadores 
e prefeitos e evitar que re-
curso carimbado fique para-
do em fundos, por exemplo. 

Entre outras medidas, a 
proposta prevê um piso con-
junto para saúde e educa-

ção. Os gestores terão que 
gastar os mesmos recursos 
obrigatórios na soma das 
duas áreas, mas terão mar-
gem para priorizar uma, ou 
outra, conforme seu próprio 
entendimento. 

Rede Catarinense de 
Notícias e Coluna Pelo Es-
tado - Qual a sua avaliação 
sobre as propostas de des-
vinculação do orçamento?

Carlos Moisés da Silva 
- Acho importante. Me cha-
mou muito a atenção prin-
cipalmente a proposta de 
somar 12% com 25% [gas-
to mínimo do orçamento 
para a saúde e para a edu-
cação, respectivamente]. 
Isso dá 37%. Eu flexibilizo 
essa vinculação, um pouco 
mais para a saúde, um pou-
co mais para a educação. Eu 
atribuo responsabilidade ao 
gestor público. Porque, se-
não, você não precisava de 
um governador. Basta criar 
um software. Lança ali, não 
tem decisão, não tem ava-
liação. Precisa de um robô 
para governar. Essa deci-
são de flexibilização eu pen-

EnTREviSTa Governador apoia a maioria das propostas. “A pauta da desestatização tem que ser mais presente”, afirmou

“Pacote do governo federal reflete 
inviabilidade do Estado brasileiro”, diz Moisés

Governador Carlos Moisés analisa pacote de medidas

Murici Balbinot/Rede Catarinense

so que vem em boa hora. Se 
não, o que vai acontecer: es-
tados que precisam dos 25% 
para educação vão comprar 
revistinha, mesmo não pre-
cisando mais, vão mandar 
pintar escola que já foi pin-
tada. Não é a situação de 
Santa Catarina. Na minha 
avaliação, o Estado preci-
sa investir ainda muito mais 
em saúde e muito mais em 
educação. Precisa avançar 
nos dois. Mas essa possibili-
dade de flexibilização é boa, 

principalmente para os mu-
nicípios.

RCN/PE - A proposta li-
mita que a União seja fia-
dora dos estados e muni-
cípios em concessões de 
crédito. A crítica que se 
faz é que isso reduz a soli-
dariedade entre os entes. 
Qual a sua opinião?

Carlos Moisés da Silva - 
O Estado, como ente, é uma 
ficção. Se nem a União é sol-
vente, os próprios estados 

e municípios são solventes, 
criar-se uma garantia sem 
ter esse lastro é uma ficção, 
uma ficção contábil. Por isso 
eu acho que tem que rever 
quem pode ter garantia. Eu 
acho que a pauta de retira-
da do Estado das ações em 
que ele não deveria estar, 
em nome dos municípios, é 
uma pauta emergencial. Vai 
facilitar, vai diminuir a ne-
cessidade de contrair novos 
financiamentos, diminuir a 
despesa pública, diminuir 
o gasto público. A pauta da 
desestatização tem que ser 
mais presente.

RCN/PE - Dentro de 
uma situação de emergên-
cia fiscal, há previsão de 
congelamento de gastos. 
Existe o risco de deixar de 
se investir o necessário?

Carlos Moisés da Silva 
-  Eu acho que é quase um 
grito de socorro do gover-
no federal. Se está em emer-
gência fiscal, é porque já 
não tem recurso para apor-
tar. É quase considerar fa-
lência. Eu estou dizendo que 
o Estado não tem de onde ti-

rar dinheiro, por isso eu de-
creto emergência fiscal, e 
eu não tenho dinheiro nem 
para investimento em ques-
tões essenciais. Ele está di-
zendo o seguinte: se você 
não tem, não deve fazer. Me 
parece que é mostrado o se-
guinte: o modelo de Esta-
do que a gente tem é insol-
vente. Ele é deficitário. Nós 
precisamos arrumar dinhei-
ro novo, alternativas de ges-
tão, e flexibilização do Esta-
do para que possa fazer mais 
com menos. O pacote do go-
verno federal é o reconhe-
cimento da insolvência do 
Estado brasileiro. É a única 
forma da gente traduzir isso. 
Se eu não tiver, eu não preci-
so pagar, mesmo aquilo que 
é obrigatório. Eu estou fa-
zendo uma exceção ao gas-
to constitucional. A consti-
tuição manda gastar, mas se 
não tiver, não vou gastar. É 
preocupante, mas é realis-
ta. Como é realista o orça-
mento que nós mandamos 
para a Assembleia Legisla-
tiva apontando um déficit, 
quando era sempre supera-
vitário e nunca foi.

TRaDiCiOnaL
Jantar do Peixe é sucesso na 23ª edição 

O Lions Clube Mara-
vilha realizou o 23º Jan-
tar do Peixe na noite de 
sábado (9), no Salão Pa-

roquial, que lotou o lo-
cal. O lucro do jantar 
será destinado à Campa-
nha da Visão realizada to-

dos os anos pela entidade 
em escolas do município.

A presidente do clu-
be, após o evento, afir-

mou que todos ficaram sa-
tisfeitos. “Nós, do Lions 
Clube Maravilha, estamos 
muito felizes com o resul-

tado do jantar. Mais uma 
vez foi um sucesso, atingi-
mos nosso objetivo. Já re-
cebemos muitos elogios e 

o mais importante, não fal-
tou nenhum prato. Agra-
decemos a toda popula-
ção pela presença”, afirma. 

Fotos: Ederson Abi/ O Líder

Salão Paroquial recebeu centenas de pessoas para mais um evento do clube de serviço no cardápio, muito peixe, pão e saladas
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anFiTRiÃ Mesa posta deixa a refeição mais prazerosa e auxilia na criação de memórias afetivas 

Família que reside em Maravilha transforma 
paixão por mesas decoradas em profissão 
CAMIllA CONSTANTIN

Uma mesa boni-
ta e bem arruma-
da deixa qualquer 

refeição mais agradá-
vel e feliz. A mesa pos-
ta, como é chamada, é 
utilizada em eventos, da-
tas comemorativas e tam-
bém no cotidiano, pro-
porcionando momentos 
especiais para comparti-
lhar com quem amamos. 

Para Vanessa Neves, 
arrumar a mesa com ca-
rinho e atenção em cada 
detalhe sempre foi uma 
atividade cultivada aos 
sábados à tarde, em que 
se reunia com o mari-
do, Marcos Gomes Silva, e 
com as filhas, Maria Edu-
arda e Vitória, para co-
mer bolo e conversar. 

Ela acredita que inves-
tir no tempo passado com 
os familiares é algo impor-
tante, principalmente para 
perceber o que cada um 
está pensando e sentin-
do. “Eu quero deixar mar-
cas positivas nas pessoas, 
começando com a minha 
própria família. Produ-
tos ligados ao consumis-
mo acabam ou perdem va-
lor, mas certamente nunca 
esquecemos deste tipo de 
cuidado e carinho. É algo 
que contribui para produ-
zir memórias afetivas”, diz. 

A família é de Minas 
Gerais e há cinco anos 
deixou o Estado para mo-
rar em Maravilha. Mui-
tas coisas ficaram para 
trás, mas a paixão por me-
sas decoradas os acom-
panhou na nova vida. 

Ao chegar no Extremo
-Oeste catarinense, perce-
beram que o hábito de re-
ceber as pessoas em casa, 
de forma íntima e familiar, 
era muito forte, mas sem 
o costume da mesa pos-
ta. “É algo que precisa ser 
incentivado. Infelizmen-
te estamos perdendo isso 
de comer todos juntos, à 
mesa, de olhar nos olhos 
dos outros e perceber as 
sensações”, acreditam.

Quem visita a casa da família fica encantado com a 
arrumação da mesa e a beleza de cada peça, além, claro, 
da hospitalidade e atenção recebida. Mas o que antes era 
apenas algo feito por prazer se tornou profissão quando 
vanessa teve um sonho de que teria o próprio negócio 
com o nome Anfitriã Enxovais de Mesa.
A ideia foi abraçada por toda a família, que passou 
a produzir ainda mais peças, buscar fornecedores e 
profissionalizar a atividade. O trabalho artesanal é feito 
em casa e passa por diversas etapas, começando com o 
planejamento da paleta de cores que será usada. 
Eles trabalham com venda de itens que deixam a mesa 
mais bonita, como toalhas, guardanapos e medalhões, e 
também com locação. “É um serviço personalizado, em 
que vamos até a casa do cliente e organizamos a mesa, 
algo até o momento feito para ocasiões com no máximo 
30 pessoas”, explicam. 
Com encomendas até mesmo para fora do brasil e sonho 
de crescer ainda mais, eles contam com orgulho que estão 
felizes com os resultados do trabalho em conjunto: reflexo 
natural de tudo o que é feito com amor e dedicação. 

anFiTRiÃ EnxOvaiS DE MESa 
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

vanessa e Marcos, juntamente com as filhas, Maria Eduarda e vitória

Cada detalhe da decoração é pensado com atenção e carinho 

Medalhões de diversos tipos são oferecidos

Trabalho é feito de forma artesanal e passa por diversas etapas registro mostra um dos trabalhos feitos pela família 
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Vitrine

por LUCIANA GRANDO tURAttI
dELLACOR ATELIê

PaPEL DE PaREDE
Está buscando uma al-

ternativa prática e rápida 
para dar uma cara nova na 
sua casa ou ambiente de tra-
balho? Quer uma dica bem 
bacana? Papel de parede. 

Hoje o mercado apresen-
ta uma infinidade de mode-
los, cores e texturas. Geral-
mente são escolhidos com o 
auxílio de algum profissional 
da área de decoração, o que 
pode facilitar muito no mo-
mento das composições.  

Além de ter uma colo-
cação relativamente simples 
e rápida, está opção basica-
mente não gera sujeira e re-
síduos durante o processo de 
instalação, e ainda tem uma 
manutenção muito simples. 
Os cuidados e manutenção 
no dia-a-dia normalmente 
são feitos com pano limpo e 
levemente úmido. 

Mas atenção, não se en-
gane quando pensar que sua 
instalação pode ser feita de 
qualquer maneira pelo sim-

ples fato de ter característi-
cas bem acessíveis. É preci-
so contar com mão de obra 
especializada, o uso corre-
to dos acessórios para apli-
cação, bem como a cola ide-

al para cada tipo de papel. 
Sim, existe uma infinidade 
de modelos e ‘tipos’ de pa-
péis de parede, isso porque a 
composição pode variar bas-
tante, e está totalmente liga-

da com a qualidade e durabi-
lidade de cada papel. E isso 
vale para papéis nacionais e 
importados. 

Mais um detalhe impor-
tante é a análise do local a ser 

aplicado esse componente. É 
preciso identificar se a pare-
de está pronta para receber o 
papel, ou se necessita de al-
gum reparo antes que o pro-
cesso ocorra. 

GOSTOU DA DICA? 
na Dellacor Ateliê 
você encontra, 
além das cortinas 
e persianas 
personalizadas, 
mais de mil opções 
em papéis de 
parede, consultoria 
individualizada 
para cada cliente, 
e o melhor de 
tudo, o serviço de 
aplicação. isso tudo 
garante um trabalho 
de excelência e 
total satisfação dos 
nossos clientes. 
Entre em contato e 
solicite uma visita. 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

1. nÃO PERMiTa QuE aS EnERgiaS 
nEgaTivaS DE OuTRaS PESSOaS O 
aTinJaM
nem todas as pessoas ao nosso 
redor estão felizes, e essas pessoas 
podem irradiar vibrações negativas 
em nossa direção. Precisamos 
aprender a nos proteger dessas 
influências negativas, para que não 
afete a nossa qualidade de vida.

2. aFaSTE-SE DaS PESSOaS QuE 
DESEJaM aPEnaS uSá-LO
Devemos fazer o nosso melhor para 
conservar bons relacionamentos 
com as pessoas em nossas vidas. 
no entanto, não devemos aceitar 
ao nosso lado aqueles que apenas 
querem nos usar. nossa saúde 
emocional vem sempre em primeiro 
lugar.

3. nÃO aCEiTE QuE DESvaLORiZEM 
O SEu TEMPO
O tempo se tornou um de nossos 
bens mais preciosos nos dias 
modernos. Por isso, devemos 
gastá-lo fazendo coisas que 
gostamos, ao lado de pessoas 
importantes para nós.

4. nÃO PERMiTa QuE O HuMiLHEM
Por mais dinheiro, instrução ou 
influência que uma pessoa possa 

ter, não tem o direito de humilhar 
os outros ao seu redor ou tratá-los 
como inferiores. não permita que 
nenhuma pessoa o desrespeite 
ou humilhe. Saiba o seu valor e 
defenda-se.

5. nÃO aCEiTE QuE OS OuTROS O 
MaCHuQuEM
não permita que outra pessoa lhe 
faça mal, física, psicológica ou 
emocionalmente. Somos nós quem 
decidimos até onde alguém pode ir 
em nossas vidas. Preserve-se.

6. nÃO DEixE QuE ninguÉM ROuBE 
Sua PaZ
Corte de sua vida tudo aquilo 
que tira a sua paz. nossos 
relacionamentos devem nos 
proporcionar tranquilidade e 
segurança. Se tudo o que seus 
relacionamentos lhe causam são 
problemas, reflita se realmente vale 
a pena mantê-los.

7. nÃO PERMiTa SER TRaTaDO 
COMO SEgunDa OPÇÃO
você merece ter reciprocidade em 
todos os seus relacionamentos. Se 
perceber que a outra pessoa está 
lhe tratando como segunda opção, 
afaste-se, porque ela não está tão 
interessada quanto você, e nada 

funciona quando apenas uma das 
partes se dedica.

8. aFaSTE-SE DaS PESSOaS QuE 
uSaM O SEu PaSSaDO COMO 
MOTivO PaRa COLOCá-LO PaRa 
BaixO
Todos nós temos algo desagradável 
no passado. no entanto, ninguém 
tem o direito de usar o que passou 
para nos julgar e colocar para baixo. 
nosso passado não nos define, e, 
sim, o que fazemos hoje. Portanto, 
levante a sua cabeça hoje e dê o seu 
melhor, sabendo que é o suficiente.

9. nÃO PERMiTa QuE O EnCORaJEM 
a DESiSTiR DE SEuS SOnHOS
nossos sonhos possuem um valor 
muito importante para nós. Apenas 
nós sabemos o que significa sua 
conquista. Portanto, não permita 
que outra pessoa o desencoraje ou 
zombe do que é valioso para você.

10. nÃO DEixE QuE ninguÉM 
DESMEREÇa SuaS aÇÕES
Só você sabe o que suas conquistas 
lhe custaram: tempo, esforço, 
cuidado, resignação. E mesmo 
quando as coisas não saem como 
planejado, você ainda merece crédito 
pelas suas ações. não permita que 
desmereçam suas atitudes.

ExCELEnTE FiM DE SEMana a TODOS!

Dez coisas que você nunCa DEvE PERMiTiR 
que as pessoas façam com você

Em nossas vidas, conserva-
mos muitos relacionamentos, e 
para mantermos todos eles sau-
dáveis, é fundamental estabele-
cermos regras e limites.

Não devemos permitir que 

outras pessoas nos maltratem 
ou manipulem, e também não 
podemos diminuir o nosso 
valor e comprometer nossos 
sonhos e objetivos por outra 
pessoa.

Devemos preservar nossa 
saúde física, mental e emocio-
nal, colocando-nos como prio-
ridade, e, para isso, é funda-
mental zelarmos pela qualidade 
dos nossos relacionamentos.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO
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A esterili-
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vasecto-
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bada no
choque
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cação
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do sódio

Principal
porto da
Noruega

Herpes 
(?), uma
das DSTs

(Med.)

Energia
registrada
na fotogra-
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protestos
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Natureza, 
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no Medi-
terrâneo

De má
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ervas

Safety (?),
o carro de
segurança

da F1
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Quatro tipos de 
fibras naturais
Terra e fogo, na
ciência antiga

Item da
homepage
Dança por-
tuguesa
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de

confraria
Hábito

Alguma
coisa

Porco, em
inglês

Vegetal 
do sushi
Arrenda-

mento

Santo pa-
trono dos
ourives
Público

Que é
inerente

Membrana
ocular

Educandos

Torpe;
baixo

Veículo para 
pequenas cargas

Fica; permanece

O time
anfitrião

numa
partida

(esporte)

O ato que
viola as
leis da

sociedade

Vestígio

Líquido 
energético

3/car — eco — pig. 4/avio — luna — menu. 5/pífio.

ESPaÇO gOuRMET

INGREDIENTES
200g de manteiga sem sal
1 xícara (chá) de açúcar
1 lata de creme de lei-
te sem soro
1 pacote de bolacha maisena
leite, o quanto baste, para 
molhar a bolacha
1 lata de leite condensa-
do, sabor chocolate (ou co-
bertura de sorvete)

TORTa 
aLEMÃ

MODO DE PREPARO
Bata a manteiga e o açúcar até obter um creme fofo e liso. Acrescen-
te o creme de leite, bata rapidamente apenas para misturar e reser-
ve. Separe um recipiente médio para montar o doce. Acrescente um 
pouco de leite num prato fundo e molhe rapidamente algumas bola-
chas. Forre o fundo do recipiente escolhido com uma camada de bola-
chas. Acrescente uma camada do creme reservado sobre as bolachas. 
Acrescente mais uma camada de bolachas molhadas no leite e repi-
ta o procedimento, finalizando com a bolacha. Cubra a última cama-
da de bolachas com o leite condensado sabor chocolate. Leve à gela-
deira por no mínimo três horas ou até que o doce fique bem gelado. 

15/11 Festa Comunitária 
– 11h – Salão bairro 
Cohab

16/11 13º Porco à 
Paraguaia – 20h – Salão 
da Linha Água Parada 

17/11 Festa Comunitária 
– 11h – Salão do bairro 

Floresta
- Show Fantástica 
Fábrica de Natal – 20h – 
Espaço Criança Sorriso 

23/11 Baile do Salame 
– 20h – Salão da Linha 
Arabutã 
- Festa da Melhor Idade 
– Salão do bairro Cohab

24/11 1ª Churrascada 
da Agronomia – 11h – 
Green Club 

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

MaRaviLHa

Um dos nossos grandes amores 
de verão é a sandália aberta, aque-
la que não aperta e nem sua nossos 
pés. Como tudo vem e vai na moda 
e a ordem dos últimos tempos é re-
paginar tudo que fez sucesso nos 
anos 90, as sandálias hit do verão 
2019/2020 vêm direto de lá. São as 
chamadas sandálias naked (nuas) ou 
minimalistas.

O nome é esse porque realmente 
elas são o mais simples que se pode 
ser, com tiras bem fininhas fazendo 
com que muitas vezes pareça que 
não estamos usando nada nos pés. 
Elas podem vir em saltos altos ou 
rasteiras, mas o salto médio que tem 
feito sucesso.

Elas podem ser usadas com tudo, 
até são muito indicadas para que-
brar a seriedade de um look total de 
alfaiataria. Também têm o poder de 
deixar mais sofisticado um look que 
até então parecia despojado. O me-
lhor de tudo? São superconfortáveis! 

O único cuidado que devemos 
ter ao utilizar as sandálias minima-
listas é com relação à aparência dos 
nossos pés. Como são sandálias que 
deixam os pés muito em evidência, 
eles devem estar muito bem cuida-
dos, sem ressecamentos e com a unha 

SANDáLIAS 
NAkED

bem feita. 
Se você estava procurando um cal-

çado mais sofisticado e curinga para 
seus looks de verão, a sandália por si só 
é um charme à parte e melhora qual-
quer produção sem muito esforço!
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Vitrine

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

O grupo Wh Comunicações deseja muitas felicidades às colaboradoras rosiane Poletto (16), 
Tais Machado (17) e Carine Arenhardt (18), por mais um aniversário. Parabéns!!

Cleci, feliz aniversário! Saúde, paz, 
alegria, prosperidade, amor e uma 
infinidade de coisas boas. você 
merece! homenagem de sua família! 

belciane, feliz aniversário, que você possa 
realizar todos os teus sonhos e saiba 
que estaremos sempre aplaudindo seu 
sucesso! Felicidades, homenagem da 
família e amigos. 

Leticia, que sua vida seja 
sempre iluminada e que 
continue sendo essa 
pessoa encantadora que 
és. Parabéns! 

Douglas, que neste dia todas as 
alegrias do mundo sejam suas! 
Parabéns, pelo aniversário neste dia 16. 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por DIEGO ECkERt e MAtEUS tURAttI 

ENGENhARIA E INOVAçãO

nÃO JuLguEiS
A vida é um eterno aprendizado, e com o passar do tempo va-

mos modificando nossas atitudes. No meu caso, passei a ouvir e ob-
servar mais e falar menos. E nestas observações percebi como as pes-
soas gostam de julgar. E são extremamente rápidos nisso, sem sequer 
ouvir os dois lados e fazer uma reflexão. Também se esquecem de 
analisar suas próprias atitudes. Vou exemplificar: Caio e Ticio (o pes-
soal de Direito vai entender) são amigos, mas Caio está sempre recla-
mando que Ticio é “chato” e difícil de lidar, mas Caio se esquece de 
avaliar as suas próprias condutas, Caio cometeu tantos erros na sua 
vida que a “chatice” de Tício não representa quase nada.

Seguimos com mais um exemplo: Ana está todo momento co-
mentando a vida íntima de Maria. Que Maria está a todo o momen-
to trocando de namorado, tecendo inclusive comentários injuriosos. 
Ocorre que Ana nunca se questionou o porquê Maria agia de tal for-
ma. Será que ela não estava passando por problemas, vivendo uma 
fase de carência afetiva? Em vez de condenar com seus julgamentos, 
não seria o caso de Ana oferecer ajuda?

E neste momento eu me recordo de um ensinamento deixado 
por Cristo: Aquele que de entre vós está sem pecado seja o primeiro 
que atire pedra contra ela, João 8:7.

E é realmente isso, antes de efetuarmos um julgamento, deve-
mos analisar as nossas próprias condutas. E Nosso Mestre deixou ou-
tro importante ensinamento sobre a questão do julgamento: Não jul-
gueis e não sereis julgados; não condeneis e não sereis condenados; 
perdoai e sereis perdoados, Romanos 2:1,2.

Jesus chama nossa atenção para os julgamentos, pois nós tam-
bém somos julgados pelas nossas atitudes. Está na hora de pararmos 
de ficar cuidando das atitudes alheias e verificarmos como estão as 
nossas atitudes, será que somos honestos, íntegros, humildes, tole-
rantes... É claro que possuímos muitos defeitos para corrigir, somos 
seres imperfeitos, mas devemos seguir no caminho da evolução em 
todos os sentidos de nossa vida.

Há necessidade de cultivarmos a indulgência e a empatia. A in-
dulgência para olharmos os que erram com olhos de quem sabe que 
o equivocado é sempre um Espírito enfermo. Não necessita do nosso 
frio julgamento, mas do nosso auxílio para superar sua problemática.

A empatia é fundamental, a fim de nos situarmos no lugar da-
quele que julgamos e nos indagarmos se fôssemos nós os julgados, 
como nos sentiríamos? Fosse nosso filho o julgado, como estaria o 
nosso coração? Façamos estes questionamentos antes de efetuarmos 
um julgamento. Além disso, é importante o silêncio e a oração. Isso 
mesmo, faça uma oração para aquela pessoa que seria alvo do seu 
julgamento, com certeza servirá de bálsamo para suas dores físicas 
e morais. E para você, tenha certeza que a oração também lhe trará 
efeitos fantásticos.

Para encerrar, aquela frase de internet que merece ser compar-
tilhada: quando você julga uma pessoa, isso não define quem ela 
seja. Isso define quem você é (autor desconhecido). 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA (REURB)
O QuE É REguLaRiZaÇÃO 
FunDiáRia uRBana?

Atual Lei de Regularização 
Fundiária, Lei Federal 13.465 de 
2017, traz o conceito que define 
como Regularização Fundiária 
Urbana (REURB) as “medidas ju-
rídicas, urbanísticas, ambientais e 
sociais destinadas à incorporação 
dos núcleos urbanos informais 
ao ordenamento territorial urba-
no e à titulação de seus ocupan-
tes” (BRASIL, 2017). A mesma lei 
apresenta normas gerais e proce-
dimentos aplicáveis à Reurb, além 
de definir duas modalidades de 
regularização que levam em con-
sideração a situação socioeconô-
mica da população beneficiária, 
a saber:

a) Reurb de Interesse Social 
(Reurb-S): regularização fundiá-
ria aplicável aos núcleos urbanos 
informais ocupados predominan-
temente por população de baixa 
renda, assim declarados em ato 
do Poder Executivo municipal. 

b) Reurb de Interesse Especí-
fico (Reurb-E): regularização fun-
diária aplicável aos núcleos ur-
banos informais ocupados por 
população não qualificada como 
de baixa renda.

O QuE MuDa COM a 
REguLaRiZaÇÃO FunDiáRia?

A regularização fundiária 
busca a efetivação do direito à ci-
dade e da função social da pro-
priedade, previstos na Consti-
tuição Federal e no Estatuto da 
Cidade, como fator de coesão e 
segurança social e de desenvolvi-
mento territorial, a partir do orde-
namento urbano sob uma lógica 
inclusiva, com uma perspectiva 
de maior desenvolvimento socio-
econômico, tendo em vista a ten-
dência local da redução da infor-
malidade e de crescimento de 
fluxos econômicos.

Após o processo de regulari-

zação, os proprietários dos imóveis 
ingressarão no mundo da “lega-

lidade urbana”, condição que tra-
rá muitos benefícios, assim como 

novas responsabilidades, dentre os 
quais, destacam-se: 

O QuE PODE E O QuE nÃO 
PODE SER REguLaRiZaDO?

Para proceder à Regulari-
zação Fundiária é preciso con-
siderar critérios que podem 
impedir ou indicar situações 
que restringem ou condicio-
nam a regularidade. 

Nos núcleos urbanos in-
formais, a regularização fundi-
ária não pode ser realizada em 
áreas com os seguintes impe-
dimentos legais:

- Faixas de servidão: 
áreas ao longo de linhas 
de transmissão de energia, 
gasodutos, faixas de domínio 
de rodovias do DEr, Dnit e 
das Ferrovias, respeitadas as 
distâncias previstas por leis.

- Ambientais: áreas alagáveis, 
terrenos que tenham sido 
aterrados com material nocivo 
à saúde pública e condições 
geológicas instáveis.

- Segurança nacional: áreas 
indispensáveis à segurança 
nacional ou de interesse da 
defesa, assim reconhecidas 
em decreto do Poder Executivo 
Federal.

Nos núcleos urbanos infor-
mais que ocupam áreas des-
critas abaixo, a regularização 
é passível mediante condicio-
nantes:

- Áreas de Preservação 
Permanente - APPs (as 
mais comuns são de topo 

de morro e hídricas - ao 
longo de cursos d’água e 
no entorno de nascentes e 
olhos d’água).

- Unidades de Conservação 
– UCs.

- Terrenos com declividades 
superiores a 45º.

- Áreas de risco geológico.

A Geoterra Engenharia e 
Topografia atua com regula-
rização fundiária, dispondo 
de profissionais habilitados e 
capacitados, oferecendo aos 
clientes agilidade e segurança 
nos trabalhos executados. So-
licite um orçamento, a empre-
sa está à sua disposição, venha 
visitá-la.
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A Análise Ergonômica 

do Trabalho (AET), 

também chamada de 

parecer ergonômico ou laudo 

ergonômico é um documento 

essencial na avaliação (quan-

titativa e qualitativa) dos ris-

cos ergonômicos presentes 

nas máquinas, equipamen-

tos, postos de trabalho e na 

execução da atividade pro-

fissional.

A AET é regida e regula-

mentada pela NR 17 do Mi-

nistério do Trabalho e Pre-

vidência Social (MTPS), que 

estabelece parâmetros que 

possibilitam a adaptação das 

condições de trabalho às ca-

racterísticas físicas e mentais 

dos trabalhadores. Dessa for-

ma, proporcionando o má-

ximo de segurança, confor-

to e desempenho eficiente de 

suas funções.

O processo de Análise Er-

gonômica do Trabalho ajuda 

a identificar aquelas tarefas, 

atividades, equipamentos e 

locais que mais causam riscos 

aos trabalhadores, poden-

do resultar em afastamentos, 

problemas de saúde, desmo-

tivação profissional entre os 

membros das equipes e pedi-

dos de demissão.

Com a correta identifica-

ção, é possível instaurar me-

didas, sejam elas preventivas 

ou corretivas, que visam à re-

solução e otimização de tais 

itens, melhorando o ambien-

anáLiSE ERgOnôMiCa 
DO tRABALHO

Vitrine

por GABRIELA tRENtO

FISIOFISIC

Simone raquel Pazdiora (especialista em Fisioterapia do Trabalho)

te corporativo e proporcio-

nando bem-estar, a melhora 

no desempenho e produtivi-

dade dos funcionários e, as-

sim, diminuindo a ausência 

dos profissionais por proble-

mas físicos ou mentais devido 

à inadequação nesses pontos. 

Ou seja, reduzindo os níveis 

de absenteísmo e riscos de 

acidentes trabalhistas.

A Análise Ergonômica do 

Trabalho influencia no au-

mento e no retorno sobre o 

investimento feito em cada 

funcionário (porque a rotati-

vidade de trabalhadores é re-

duzida), há melhora do de-

sempenho das funções, entre 

outros fatores. Para se ter 

uma ideia, grandes empresas 

já obtiveram em média 4 dó-

lares a cada 1 dólar investido 

em ergonomia (Revista Exa-

me, 1995).

As análises ergonômicas 

do trabalho devem ser elabora-

das por ergonomistas, ou seja, 

profissionais que possuem es-

pecialização na área da ergo-

nomia, podendo ser eles: fi-

sioterapeutas, médicos do 

trabalho, engenheiros de segu-

rança, entre outros.

A Fisiofisic possui profis-

sionais que são especializa-

dos e competentes para ela-

boração com qualidade desde 

documento. Fisioterapeutas: 

Simone Raquel Pazdiora (espe-

cialista em Fisioterapia do Tra-

balho), Gabriela Zanon Trento 

(fisioterapeuta) e Mayara Gol-

zer (fisioterapeuta). 
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DIANA HEINz

O Núcleo dos Mercados 
de Maravilha começou na 
segunda-feira (11) a 2ª edi-
ção da campanha de recupe-
ração de crédito no municí-
pio. A ação do Núcleo, ligado 
à CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha, tem 
como objetivo abranger di-
versos setores do comércio. 

A proposta da ativida-
de é que ao quitar dívidas, 
a pessoa ganhe o abatimen-
to em valores, parcelas de 

baixo valor e longo prazo. 
Conforme a presidente do 
Núcleo, Ana Belusso, orien-
tações serão repassadas ao 
longo da campanha, que se-
gue até o dia 15 dezembro. 

Instituições participan-
tes da campanha ganha-
ram um cartaz. “Temos par-
ceria com o Sicoob Credial 
e Caixa Econômica Fede-
ral, para emissão de bole-
tos e orientações dos ge-
rentes, tanto geral, quanto 
comercial, para auxílio nas 
negociações”, explica. 

instituições participantes receberam um cartaz

Divulgação

2ª EDiÇÃO

núcleo dos Mercados 
promove campanha 

CARINE ARENHARDT

A Sala de Vacinas do muni-
cípio de Maravilha recebe, a par-
tir de segunda-feira (18), os mu-
nícipes para a segunda etapa da 
campanha contra o sarampo. O 
público-alvo são jovens com idade 
entre 20 e 29 anos, que ainda não 
tenham as duas doses da vacina. 

A campanha será realiza-
da em todo o território nacional, 
seguindo até o dia 30 deste mês. 
No último dia da campanha será 
o Sábado D, com atendimen-
to o dia todo para receber o pú-
blico. Em Maravilha, a aplicação 
da dose ocorre apenas na Sala de 
Vacinas, na unidade de saúde do 
Bairro Floresta.  

Conforme a responsável 
pela Sala de Vacinas, Solange 
Hofstatter, o público de outras 
faixas etárias que tiver interesse 
em conferir se está com a imu-
nização em dia também pode 
procurar a equipe. “A vacina na 

SEgunDa ETaPa Campanha será realizada em todo o território nacional, 
seguindo até o dia 30 deste mês

vacinação contra o sarampo 
começa na segunda-feira 

Dose é aplicada na Sala de vacinas, na unidade do bairro Floresta 

Arquivo/O Líder

tríplice viral, que contém o sa-
rampo, é feita até 49 anos, então 
fora dessa faixa etária (de 20 a 29) 
a gente também vai estar confe-
rindo a carteirinha”, afirma. 

Solange diz que o sarampo já 
estava erradicado no Brasil, mas 
o vírus acabou voltando e novos 

casos registrados neste ano colo-
caram o país em alerta.  

CRianÇaS iMuniZaDaS 
A primeira etapa da campa-

nha encerrou em outubro, imu-
nizando crianças de seis meses 
a cinco anos incompletos. Em 

Maravilha foram atendidas 953 
crianças, das quais 89 receberam 
a dose. As demais estavam com a 
vacina em dia. Os pais que não le-
varam as crianças dessa faixa etá-
ria na primeira etapa da campa-
nha ainda podem procurar a Sala 
de Vacinas. 

O Sindicato dos Traba-
lhadores da Agricultura Fa-
miliar (Sintraf ) de Mara-
vilha vai homenagear seus 
ex-presidentes no dia 20 de 
dezembro, no salão paro-
quial católico, às 19h, com 
jantar para confraternizar. A 
ficha é gratuita para sócios 
e está disponível no Sintraf.

Conforme o presiden-
te, Gilson Farinon, a inten-
ção é homenagear as pes-
soas que passaram pela 
liderança do sindicato du-

rante os 50 anos em Maravi-
lha. “A gente vai fazer uma 
homenagem, que é mere-
cida, porque cada um que 
passou aqui fez sua par-
te. E por ser uma entida-
de que está aqui há 50 anos 
no convívio da socieda-
de, é justo fazer essa home-
nagem”, destaca Farinon. 

Após a homenagem ha-
verá música, sendo que o 
lucro da bebida será doa-
do para uma entidade so-
cial ainda a ser definida. 

RECOnHECiMEnTO
Sintraf de Maravilha 
organiza homenagem 
aos ex-presidentes

Com sucesso nas ven-
das, a Loja H Magazi-
ne Store comemora o pri-
meiro ano de atendimento 
com muita festa e novida-
des em coleções. Para mar-
car a data especial sob 
nova direção, a loja recep-
cionou os clientes com co-
quetel no sábado (9).  

A H Magazine pos-

sui espaço físico e virtual. 
Um lugar para quem bus-
ca conforto e modernidade 
para o dia a dia, tendências 
da moda e elegância, vol-
tada ao público feminino e 
masculino. Também traba-
lha com as marcas Hering, 
Kimika e Denúncia, produ-
tos diferenciados e aten-
dimento personalizado.

COMEMORaÇÃO
Loja H Magazine Store comemora um ano 
de atendimento

Espaço aconchegante, climatizado e com várias marcas para escolha

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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agRiCuLTuRa Confira os números de Maravilha e no Estado, com estimativa de área plantada e produção 
de fumo, milho, feijão, soja, arroz e batata

iBgE divulga estimativa de plantio e produção 
para a safra 2019/2020

CARINE ARENHARDT 

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatísticas (IBGE) 
divulgou os resultados da safra 
2018/2019 e o prognóstico para 
o período 2019/2020. Em Mara-
vilha, a área plantada e estimati-
va de produção se mantém para 
a próxima safra. 

Os números apresentados 
no prognóstico apontam que 
em hectares a maior área plan-
tada em Maravilha deve ser 
de soja. A estimativa é que o 
plantio chegue a 3.800 hecta-
res, a mesma da safra passada. 
Já a produção deve somar 11,4 
mil toneladas, quantidade um 
pouco acima da colhida na sa-
fra anterior, estimada em 10,2 
mil toneladas. 

O milho fica com a segun-
da colocação em área plantada, 
chegando a 3.650 hectares. Des-

te total, 1.950 hectares devem ser 
para milho silagem e 1.700 hec-
tares para milho grão, manten-
do os mesmos números da sa-
fra passada. Em produção, a 
colheita de silagem deve ser de 
78 mil toneladas. O grão tem 
uma estimativa de produção de 

15,3 mil toneladas. 
As lavouras de trigo tiveram 

uma redução significativa no úl-
timo plantio, conforme os dados 
do IBGE. A área plantada foi de 
apenas 300 hectares e a produ-
ção de 690 toneladas. Já a área 
de fumo vem se mantendo e 

deve ser novamente de 200 hec-
tares, número semelhante à sa-
fra passada. Em peso, a produ-
ção estimada é de 390 toneladas. 
O feijão preto deve somar área 
plantada de 35 hectares, tam-
bém com queda significativa, e 
produção de 53 toneladas. 

Fotos: Arquivo/O Líder

Lavouras de soja terão área aumentada no Estado 

Produção de trigo diminuiu em Maravilha 

SanTa CaTaRina 
No Estado, o prognóstico da 

safra 2019/2020 aponta para re-
dução nas áreas plantadas de ar-
roz irrigado, milhão grão e pri-
meira safra de feijão e batata. 
Fumo, milho para silagem e soja 
terão aumento na área planta-
da. Confira a seguir os números 
do prognóstico 2019/2020 para 
Santa Catarina:
Arroz irrigado: 142.875 
hectares; 1.067.811 
toneladas em produção 
Feijão primeira safra: 34.493 
hectares; 73.821 toneladas 

em produção 
Batata primeira safra: 3.460 
hectares; 87.013 toneladas 
em produção 
Fumo: 90.208 hectares; 
204.050 toneladas em 
produção 
Milho grão: 341.845 
hectares; 2.782.881 
toneladas em produção 
Milho silagem: 218.285 
hectares; 9.003.148 
toneladas em produção 
Soja: 670.385 hectares; 
2.389.525 toneladas em 
produção 
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SuCESSO Competidores realizaram várias apresentações e encantaram o público no ginásio municipal

Maravilha realiza 3º Campeonato 
de ginástica Rítmica 

O município de Maravilha 
realizou no domingo (10) o 3º 
Campeonato de Ginástica Rít-
mica no Ginásio Municipal de 
Esportes Gelson Tadeu Lara. O 
evento teve a participação de 26 
atletas das categorias pré-infantil, 
infantil e juvenil. 

De acordo com as professo-
ras Sílvia de Oliveira e Alexandra 
Ferraz, todos competiram com 
aparelhos, corda, arco e bola, 
além de mãos livres. “Atualmen-
te tem 122 meninas que praticam 
essa modalidade, na Aspuma e 
no ginásio no Bairro Progresso, 
de segunda a sexta-feira, nos dois 
turnos”, afirma Sílvia. 

A modalidade de ginástica 
rítmica é oferecida pela Secre-

taria de Esporte, Juventude e 
Lazer de Maravilha. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Diversas atletas foram premiadas individualmente e coletivamente

Apresentações foram no ginásio 
municipal 

Jovens brilharam com coreografias leves e prenderam a atenção do público

Evento teve categorias pré-infantil, infantil e juvenil Ao todo, 26 atletas participaram do campeonato interno
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A prefeita de Maravilha, Ro-
simar Maldaner, recebeu do mé-
dico Robson Souza e do delega-
do e piloto Albert Silveira uma 
medalha em agradecimento ao 
apoio da prefeitura de Maravi-
lha para o transporte aéreo de pa-
cientes com o helicóptero Saer/
Fron (Serviço AeroPolicial de 
Fronteira) Sara (Serviço de Aten-
dimento e Resgate Aeromédico).

O serviço conta com o apor-
te financeiro do município de 
Maravilha, que remunera men-
salmente o médico que faz o 
acompanhamento dos pacien-
tes. A prefeitura de Maravilha 
também efetua o repasse men-

RECOnHECiMEnTO 
Município recebe agradecimento da equipe 
de transporte aeromédico

rosimar Maldaner recebeu medalha como reconhecimento 

sal de recursos para o Hospi-
tal São José, sendo que em 2019 
já foram mais de R$ 2 milhões.

A prefeita destacou a eficiên-

cia e importância do serviço para 
salvar vidas. “Sabemos que mui-
tas pessoas sobreviveram pela efi-
ciência e rapidez desse transporte. 

Todo gestor público, dentro da lei 
e das condições orçamentárias, se 
sente realizado podendo apoiar 
uma medida como essa”, diz. 

Ascom Prefeitura

CARINE ARENHARDT

A prefeitura de Maravilha 
está licitando a contratação de 
serviço para sinalização horizon-
tal para ruas e avenidas da cidade. 
As empresas interessadas devem 
apresentar proposta até a terça-
feira (19). O edital prevê investi-
mento de R$ 270 mil, valor que 
ainda deve baixar com a licitação. 

Conforme o diretor de Trân-
sito, Valdemir Andretta, o edi-
tal prevê a pintura de 20 mil me-
tros quadrados, abrangendo 

vários pontos da cidade, onde 
houver a necessidade de pintu-
ra. Andretta destaca que o tra-
balho deve começar ainda nes-
te ano e seguir no decorrer de 12 
meses, conforme houver a ne-
cessidade de pintura nas ruas.

O diretor destaca que a 
pintura nova facilita a visibi-
lidade dos motoristas e pe-
destres, trazendo mais segu-
rança para o trânsito da cidade. 
Ela destaca que para a execu-
ção dos trabalhos poderão ha-
ver interrupções no trânsito. 

SEguRanÇa
Município licita serviço de 
pintura para ruas e avenidas 

Trabalho será feito em várias ruas da cidade

Arquivo/O Líder

PaDROniZaDOS O uniforme oferece maior conforto e adequação ao 
ambiente de trabalho que exige higiene no preparo dos alimentos

Equipe da alimentação escolar 
recebe novos uniformes 

Na manhã de terça-feira 
(12) foram entregues os unifor-
mes da merenda escolar para 
a equipe de merendeiras e ser-
ventes do Centro de Educação 
Infantil Proinfância de Maravi-
lha. Durante a semana os ou-
tros 13 centros educacionais do 
município também receberam 
o material. 

A iniciativa é do Ministério 
da Educação, o qual exige um 
padrão de proteção individu-
al dos funcionários que traba-
lham no manuseio dos alimen-
tos, e o material foi ofertado pela 
prefeitura, através da Secretaria 
de Educação. Aproximadamente 
50 funcionárias foram contem-
pladas com duas camisetas, dois 
aventais de tecido, toucas descar-
táveis e um avental de silicone. O 
uniforme oferece maior conforto 
e adequação ao ambiente de tra-

balho que exige higiene no pre-
paro dos alimentos.

A nutricionista Cristiane 
Chitolina Tremea afirma que os 
uniformes são a garantia de me-
lhores condições de higiene du-
rante o preparo dos alimentos 

para os alunos, de forma que 
as merendeiras trabalhem com 
roupas adequadas e padroniza-
das dentro das legislações reco-
mendadas, evitando a contami-
nação durante a manipulação 
do alimento escolar. 

A entrega foi realizada pela 
prefeita, Rosimar Maldaner, se-
cretária de Educação, Rosiméri 
Rodrigues da Silva, pela nutri-
cionista Cristiane e toda equi-
pe responsável pela alimenta-
ção escolar. 

Entrega dos novos uniformes foi feita pela prefeita e secretária de Educação 

Divulgação

A substituição de lâmpa-
das comuns por lâmpadas de 
led será feita na Rua Duque de 
Caxias. A informação é do vi-
ce-prefeito, Sandro Donati, que 
coordena os investimentos em 
iluminação pública na prefei-
tura de Maravilha. Conforme 
ele, serão trocadas 35 luminá-
rias, começando na esquina da 

Avenida 7 de Setembro até a es-
quina com a Rua Cruz e Souza. 

As lâmpadas retiradas se-
rão realocadas para a Traves-
sa Rio Branco. Outro trecho que 
será iluminado com led é na 
Avenida Albino Cerutti Cella, 
entre as avenidas Sul Brasil e 7 
de Setembro. O valor do inves-
timento é de R$ 36.800 mil. 

LED
iluminação pública 
ganha investimentos 

Arquivo/Ascom prefeitura

Substituição por lâmpadas de Led é feita de forma gradativa
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Os cartões Sicoobcard 
estão alinhados com as prá-
ticas do cooperativismo, ou 
seja, possuem preços e ta-
xas mais baixos que os ban-
cos e ainda geram recei-
tas para a cooperativa, que 
no final de cada ano devol-
ve o dinheiro que sobrou 
aos associados. As coopera-
tivas financeiras do Sicoob 
têm diversos cartões de cré-
dito para oferecer de acordo 
com a necessidade do asso-
ciado, nas bandeiras Mas-

terCard, Visa ou Cabal.
Entre os benefícios, 

destacam-se a facilidade 
e a praticidade na utiliza-
ção. O associado pode re-
alizar compras em milha-
res de estabelecimentos e 
na internet, tendo total con-
trole dos seus gastos, po-
dendo verificar detalha-
damente as compras já 
realizadas e parcelas futu-
ras, através do aplicativo do 
cartão – APP Sicoobcard.

Além disso, as anuida-

COOPERaTiviSMO
Sicoobcard: a melhor forma de pagar suas contas

des são reduzidas em re-
lação aos bancos e com 
os mesmos benefícios nos 
cartões. Contando ain-
da com a vantagem pro-
gressiva, ou seja, quanto 
mais o associado usa o car-
tão, menor é a anuidade.

Para a gerente comer-
cial Shirley de Mello, o Si-
coobcard Prêmios é mais 
uma vantagem incrível. 
“Temos um programa em 
que o associado pode tro-
car seus pontos acumula-

dos por diversos produtos, 
inclusive por milhas aére-
as e por dinheiro”, explica.

Geralmente o cartão 
de crédito é visto por mui-
tas pessoas como uma fon-
te de dívidas, mas é possí-
vel pensar nele de forma 
mais positiva, como um re-
gulador do consumo. Mui-
tos já utilizam o cartão para 
controlar e limitar seus gas-
tos. Basta ajustar o limite 
de crédito ao teto do con-
sumo mensal desejado. Gerente comercial Shirley de Mello destaca as vantagens do cartão

Divulgação

TROCa Michael Magrini recebeu a passagem de comando na quinta-feira 
(14), com a presença de militares e a vice-governadora de Santa Catarina

Capitão Magrini assume comando do 
Corpo de Bombeiros de Maravilha
EDERSON ABI

A 3ª Cia do Corpo de 
Bombeiros tem novo co-
mandante em Maravilha O 
capitão Michael Magrini as-
sumiu em passagem de co-
mando na quinta-feira (14), 
em solenidade no Espaço 
Criança Sorriso, com a pre-
sença de militares, fami-
liares e a vice-governadora 
de Santa Catarina, Daniela 
Reinehr. 

Em entrevista ao Jornal 
O Líder, Magrini afirmou 
que é grande a expectati-
va para atuar em Maravilha 
e região. ”Estou muito feliz, 
principalmente ao receber o 
comando de um colega pes-
soal, que é o comandante 
Moura, que fez um excelen-
te trabalho”, afirmou. Agora, 
Magrini está conversando 
com empresários, prefeitos 

Magrini diz estar feliz em assumir o comando de uma estrutura como a do município

Ederson Abi /O Líder

e outras lideranças para fa-
cilitar o envolvimento com 
a comunidade. Sobre as ex-
pectativas, Magrini lembrou 
a ótima estrutura de Maravi-
lha, com quartel novo, além 
de viaturas e pessoal exce-

lentes. “Sempre temos que 
ter objetivos. Uma pessoa 
sem objetivo não consegue 
ter vontade de oxigenação, 
ter essa vontade de buscar o 
melhor para o quartel e a re-
gião”, lembrou.  

A passagem de comando 
também contou com forma-
tura de mais uma turma de 
19 bombeiros comunitários 
e entrega de uma ambulân-
cia com recursos do convê-
nio municipal.

A Apae Marisol reali-
za no dia 23 deste mês ba-
zar com produtos apreen-
didos pela Receita Federal 
em Maravilha. A comerciali-
zação será das 8h30 às 17h, 
na sede da escola especial. 

De acordo com o presi-
dente, Genuir Bassani, são 
brinquedos, eletrônicos, re-
lógios, instrumentos musi-
cais, vestuário, perfumes e 
cosméticos. Ele afirma que 
a Apae conseguiu a libe-
ração dos produtos a par-

tir dos critérios estabeleci-
dos pela Receita Federal. 

Todo o lucro será inves-
tido na instalação do moni-
toramento por câmeras e ta-
refas diversas da escola. O 
presidente lembra que os in-
teressados devem levar do-
cumentos pessoais, só pode-
rão adquirir produtos até R$ 
700 e apenas uma compra no 
mesmo CPF. Haverá senhas 
por ondem de chegada e os 
pagamentos serão em dinhei-
ro, cartão de crédito e débito.

OPORTuniDaDE
apae realiza bazar com 
produtos apreendidos 
pela Receita Federal

Produtos serão comercializados na sede da Apae a partir das 8h30 de sábado (23)

Arquivo/O Líder
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aMPLiaÇÃO Investimento previsto é de aproximadamente R$ 380 mil

Creche municipal de Flor do 
Sertão está em obras

Após estudo de viabilida-
de, a administração de Flor do 
Sertão decidiu realizar uma 
obra de ampliação na creche 
municipal. Com investimento 
de aproximadamente R$ 380 
mil, a expectativa é que os ser-
viços sejam concluídos em até 
seis meses. 

O prefeito, Sidnei José 
Willinghöfer, mostra satisfação 
com o início dos trabalhos. “É 
um importante investimento, 
assim como tudo o que é fei-
to na área da Educação, princi-
palmente nessa fase inicial que 
atende crianças a partir de seis 
meses. No último ano criamos 
a área de lazer coberta e, agora, 

Lideranças acompanharam o início dos trabalhos

Divulgação

com essa ampliação, certamen-
te qualificaremos mais ainda 
as estruturas deste lugar, onde 
nossas crianças dão os primei-
ros passos no processo educa-

cional”, destaca.
Segundo a diretora de Edu-

cação Infantil, Sandra Merlo, a 
ampliação da creche possibili-
tará melhores condições de tra-

balho e maior comodidade. “De 
início o espaço era suficiente, 
mas agora, com aproximada-
mente 100 crianças, a amplia-
ção é necessária”, afirma.

No último dia 8 a Secreta-
ria Municipal de Saúde pro-
moveu evento alusivo à saú-
de da mulher e do homem. 
A palestra sobre doenças re-
nais foi ministrada pela mé-
dica Katia Bugs, especialista 
em clínica médica e nefro-
logia. Entre as principais re-
comendações, ela desta-
cou o consumo de água e 
alimentos de qualidade. 

FLOR DO SERTÃO
Evento da Saúde trata sobre doenças renais

O tema, segundo a secre-
tária Maristela Valler, foi de-
finido a partir dos dados epi-
demiológicos coletados no 
município. “A administração 
vem fazendo a sua parte, com 
altos investimentos na área e 
atendimentos feitos através de 
uma boa equipe. Cabe a cada 
um fazer a sua parte e adotar 
práticas saudáveis”, comenta, 

destacando o lançamento das 
Práticas Integrativas de Saú-
de, lançadas há pouco mais 
de um mês no município.

Para o prefeito, Sidnei 
Willinghöfer, investir na orien-
tação e prevenção é a me-
lhor forma de garantir a saú-
de dos munícipes. “Quem 
participa de uma palestra as-
sim, com uma profissional que 

oferece bons esclarecimen-
tos e orientações importantes, 
sem dúvida repensa seus há-
bitos e práticas. Sempre orien-
tamos os servidores da Saú-
de a se dedicar para cuidar 
bem de nossa população. É 
isso que também esperamos 
de cada munícipe flor-serta-
nense: empenho para cuidar 
de sua própria saúde”, diz.

Fotos: Divulgação

Palestra foi ministrada pela médica 
Katia bugs

Público recebeu orientações sobre as doenças renais 

BOM JESuS DO OESTE 
Secretaria de Saúde 
registra mais de 170 faltas 

A Secretaria de Saúde 
de Bom Jesus do Oeste di-
vulgou os dados do mês de 
outubro referentes aos pa-
cientes faltantes em con-
sultas e procedimentos na 
Unidade Básica de Saúde. 

Na entrada do local foi 
colocado um painel com o 
número de faltas em cada 
especialidade. “Pessoas 
que faltam sobrecarregam 
a agenda do médico e ocu-
pam vagas de quem precisa 
com mais urgência. Pedimos 
que quando o munícipe tiver 
consulta agendada e não pu-
der comparecer, avise! Dessa 
maneira será possível reor-

DaDOS
Consultas e exames 
(fora do município): 7
Enfermagem: 3
nutricionista: 9
Fisioterapeuta: 7
Pilates: 54
Psicóloga: 24
Ginecologista: 5
Médico: 5
Pediatra: 4
Dentista: 57
Total de pacientes 
faltantes: 175

ganizar os atendimentos, fa-
zendo com que nenhum ho-
rário seja perdido”, afirmam. 

“Faltômetro” fica exposto na Unidade básica de Saúde 

Divulgação
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ROBERT FREEMAN
O fotógrafo robert 
Freeman morreu no dia 9 
de novembro, aos 82 anos. 

Ele foi um dos fotógrafos 
favoritos dos beatles e fez várias 

capas dos álbuns do lendário grupo britânico. 
Ele começou sua carreira no jornal britânico 
The Sunday Times.

CHARLES ROGERS
O ex-jogador de futebol 
americano Charles rogers 
morreu no dia 11 de 

novembro, aos 38 anos. 
Ele jogou pelos Detroit Lions 

e mostrou grande potencial, mas quebrou a 
clavícula duas vezes em dois anos, foi cortado 
do time e saiu do esporte. Foi diagnosticado 
com câncer e uma doença no fígado e estava 
aguardando um transplante.

EVA GONSALVES DE AZEVEDO
Faleceu no dia 8 de novembro, em sua 
residência, aos 59 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária da igreja Matriz de Anchieta 
e sepultado no cemitério municipal.

GENI OFELIA ZORZI
Faleceu no dia 8 de novembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 78 
anos. Seu corpo foi velado na igreja da Linha 
Caravaggio, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ROQUE SADI BERNARDI
Faleceu no dia 9 de novembro, no hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 52 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja da Linha Ouro verde, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

DIVA SCORTEGANHA SCARIOT
Faleceu no dia 10 de novembro, em Cascavel, 
aos 74 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
da Linha bela vista das Flores, em São 
Miguel do Oeste, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

DARIO FRODER
Faleceu no dia 10 de novembro, no hospital 
regional, aos 50 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja do Evangelho Quadrangular e na 
Linha Entre rios, em Paraíso, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ObITUáRIO

DIANA HEINz

Mais de 350 pessoas de-
vem participar neste fim de 
semana da 21ª edição dos Jo-
gos Anuais de LEO Clubes 
(Jalc) em Maravilha. O evento 
terá as modalidades de 100m 
rasos, 400m rasos, arremes-
so de dardo, salto em distân-
cia, vôlei, futsal, xadrez, tru-
co, tênis de mesa e bocha. 
Como a temática do even-
to é faroeste, os participan-
tes também devem praticar 
tiro ao alvo e vaca parada.

Foram inscritos 24 clu-
bes nos Jogos, que começam 
hoje (16) e encerram ama-
nhã (17). A organização é re-
alizada pelo LEO Clube Ma-
ravilha, com apoio o Lions 
Clube Maravilha, Lions Clu-
be Maravilha Oeste e Secre-
taria de Esportes, Juventu-
de e Lazer do município. A 
maioria das modalidades 
deve ser realizada no Par-
que de Exposições Carlos Al-
berto Begrow, sendo que o 
alojamento dos participan-
tes será na Escola de Educa-
ção Básica João XXIII. O cro-
nograma dos Jalc também 

terá festa, que será realizada 
no República Bowling Pub. 
“O objetivo do evento é a in-
tegração que ele ocasiona en-
tre os clubes”, disse a comis-
são que organiza o evento. 

O evento é patrocinado 
pelo Lions Clube Maravilha, 
Lions Clube Maravilha Oeste, 
Michelle Tur, Sicoob Credial, 
Gaia Rodovias, Erva Daninha, 
FM Pneus, Consiso, Fisiofi-
sic, Mondy Academia, Roto-
plast, Consultório Odontoló-
gico Doutora Caroline Gialdi, 
Padaria Bolfe, Odi Sports, 
Casa das Frutas, Eletricis-
ta Manoel, Iguatemi Alimen-
tos, Amauri Supermercados, 
Realta, Criativa Alimen-
tos e Aurora Alimentos. 

JaLC
LEO Clube Maravilha 
sedia evento regional

Mais uma coleta de 
lixo eletrônico e móveis 
velhos será realizada 
em Maravilha neste ano. 
Essa é a segunda etapa, 
já programada, e última 
do ano. Será no dia 23 de 
novembro na Praça Pa-
dre José Bunse (em fren-
te à Igreja Matriz), das 
8h30 às 11h30. Em caso 
de chuva, o evento será 
transferido para o Espa-
ço Criança Sorriso. A or-
ganização é da JCI, por 
meio do projeto Culti-
vando a Vida, em parce-
ria com a prefeitura.

A coleta ocorre no dia 
23, mas quem preferir 
pode levar os materiais 
na garagem da prefeitu-
ra a partir de segunda-
feira (18), como explica 
o diretor de Patrimônio 
da prefeitura, Rodrigo 
Motter. “As pessoas po-

dem deixar o material 
lá na garagem da prefei-
tura, sendo que a cole-
ta e o descarte de lâm-
padas são somente no 
dia 23. As lâmpadas têm 
custo de R$ 1 por unida-
de, que deve ser pago di-
retamente para a empre-
sa. Lembrando que cada 
pessoa vai ganhar uma 
muda de árvore frutífe-
ra, chá ou flor se levar o 
material no dia da cole-
ta”, explica. 

O coordenador do 
projeto da JCI, Gelson 
Rossato, disse que criar a 
coleta é um meio de in-
centivar o descarte cor-
reto do lixo. “A campanha 
tem como objetivo in-
centivar o descarte cor-
reto dos materiais e cul-
tivar árvores frutíferas 
para quem levar no dia 
da coleta”, destaca. 

RECiCLagEM Essa é a última campanha do ano e vai ser 
realizada no sábado (23)

Segunda etapa da coleta 
de lixo eletrônico e móveis 
velhos é neste mês 

LAURO AFONSO KLEIN 
Faleceu no dia 11 de novembro, no hospital 
nossa Senhora das Mercês, aos 63 anos. Seu 
corpo foi velado na sala do Cristo redentor da 
igreja Matriz de iporã do Oeste e sepultado no 
cemitério católico de iporã do Oeste.

JOÃO FERNANDES DOS SANTOS 
Faleceu no dia 11 de novembro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 80 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da comunidade da Linha nova 
Tigrinhos e sepultado no cemitério de Tigrinhos.

AUCIR ZANATTA
Faleceu no dia 11 de novembro, no hospital São 
José de Maravilha, aos 72 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da comunidade de varzea 
Alegre, em bandeirante, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

IRIA MARGARIDA NOIMAN
Faleceu no dia 13 de novembro, no hospital regional 
de São Miguel do Oeste, aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Evangélica da Linha Primeirinha, em 
romelândia, e sepultado no cemitério municipal.
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por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCê
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

OBRigaTORiEDaDE DO uSO 
DO DiSPOSiTivO AIRbAG

Tendo em vista o melhoramento na segurança do 
trânsito, um dispositivo que auxilia e muito os veículos 
automotores para essa finalidade é o equipamento air-
bag. Referido dispositivo é acionado sempre que há uma 
variação brusca na velocidade do veículo, caracteriza-
do muitas vezes pelo impacto com outro objeto. Assim, 
uma vez acionado, uma bolsa infla de ar instantanea-
mente, amortecendo o impacto sofrido pelos ocupantes 
do veículo, e consequentemente, atenuando as lesões a 
serem sofridas.

Registra-se que o airbag é um dispositivo de segu-
rança que complementa o cinto de segurança, até por-
que para que haja a retenção e o posicionamento ade-
quados do corpo no momento de atuação do airbag, o 
cinto de segurança é de fundamental importância.

Desse modo, por ser um equipamento de fundamen-
tal importância para a segurança no trânsito, será que 
é um equipamento de uso obrigatório por todos os ve-
ículos?

Depende. A legislação de trânsito, especialmente o 
artigo 105, inciso VII do CTB, determina que o airbag é 
equipamento obrigatório para o condutor e o passagei-
ro do banco dianteiro, dispositivo este suplementar de 
retenção.

Ainda, corroborando o § 5º do mesmo artigo, o qual 
foi alterado no ano 2009, estabelece que o uso de airbag 
terá de ser incorporado um ano após essa data aos no-
vos projetos de automóveis, e cinco anos após essa de-
finição aos automóveis zero quilômetro ou projetos já 
existentes.

Portanto, a obrigatoriedade do uso do airbag é para 
os veículos novos a partir do ano 2014, sendo os veícu-
los anteriores ao referido ano, permitida sua circulação 
mesmo sem o equipamento suplementar.

Um homem de 43 anos 
matou a esposa, de 55 
anos, e depois tirou a pró-
pria vida na noite de sá-

bado (9) em Palmitos. A 
comunicação do femini-
cídio foi realizada pelo fi-
lho da vítima, que rece-

beu uma ligação do autor, 
seu pai, dizendo que ha-
via “feito uma bobagem” e 
que sua mãe foi encontrada 

sobre a cama ensanguen-
tada por outros familia-
res. O homem utilizou uma 
faca para cometer o crime.

COaÇÃO Polícia Militar foi acionada e encaminhou-as para a Delegacia 

Duas mulheres são presas por 
ameaçar testemunha no Fórum

Duas mulheres, uma de 
18 e outra de 20 anos, foram 
presas em flagrante na terça-
feira (13) por ameaçar uma 
testemunha em Maravilha. 
Conforme a Polícia Civil, a 
testemunha iria prestar de-
poimento no Fórum quando 
foi abordada pelas mulheres 
e recebeu ameaças.

Diante dos fatos, as jo-
vens foram conduzidas pela 

Polícia Militar à Delegacia de 
Polícia Civil, onde foram au-
tuadas em flagrante pela prá-
tica do crime de coação du-
rante andamento de processo 
judicial. 

Segundo a Polícia Civil, o 
crime é previsto no código pe-
nal e a pena é de reclusão de um 
a quatro anos, além de multa. 

Mulheres estavam no Fórum de 
Maravilha e foram presas após coação

Ederson Abi /O Líder

A Polícia Rodoviária Fede-
ral iniciou quinta-feira (14) a 
Operação Proclamação da Re-
pública 2019, com término pre-
visto para a meia-noite de do-
mingo. Serão quatro dias de 
operação, com ênfase na se-
gurança e fluidez do trânsito.

No ano passado o feriado 
caiu na quinta-feira. Nos qua-
tro dias da operação, ocorre-
ram 98 acidentes com um sal-
do de 113 feridos e cindo mortos 
no Estado. A PRF vai realizar, du-
rante todos os dias da opera-
ção, uma intensa fiscalização 
de alcoolemia em vários pon-
tos da região Extremo-Oeste.

FiSCaLiZaÇÃO

PRF realiza Operação Proclamação 
da República na região

base operacional da PrF em Maravilha fará bloqueios e verificação do trânsito

O maior movimento espera-
do é no domingo de tarde e início 
da noite, quando termina o feria-
dão e ocorre a volta para casa. Con-
siderando que este é o único feria-
dão deste segundo semestre, há 
uma expectativa de muitas viagens, 
sobretudo em direção ao litoral. “A 

PRF recomenda a todos que man-
tenham os faróis acesos de dia e de 
noite, usem o cinto de segurança, 
inclusive no banco traseiro, respei-
tem os limites de velocidade, não 
usem o telefone celular enquan-
to estiverem dirigindo e, se beber, 
não dirija”, informou a corporação. 

Arquivo/O Líder

TRÂnSiTO

FEMiniCíDiO 

acidente com caminhão prejudica 
trânsito na BR-282 

Homem mata esposa em Palmitos

Um acidente de trânsito 
por volta das 13h45 de quar-
ta-feira (13), na BR-282, nas 
proximidades do Rio das An-
tas, mobilizou as guarnições 
da Polícia Militar Rodoviária 
(PRF) e Corpo de Bombeiros. 

O caminhão saiu da pis-
ta e colidiu nas rochas da la-

teral da via, ficando para-
do sobre a pista. As equipes 
de segurança estão orientan-
do o trânsito no local, que fi-
cou no sistema de pare e siga. 
Um caminhão-guincho es-
tava se deslocando para fa-
zer a retirada e liberação total 
da pista. Não houve feridos. Caminhão ficou atravessado na pista após acidente na rodovia

Marcos Lewe/WH Comunicações
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No sábado (9), pela quarta 
rodada do Campeonato Regio-
nal Federado, o Clube Recreati-
vo Maravilha jogou em casa e se 
deu mal. A partida, penúltima da 
fase de classificação, foi contra o 
Juventude de Caibi.

O time visitante saiu na 
frente em jogada pela esquerda 
de ataque, já no segundo tem-
po Biju recebe a bola dentro da 
área, dribla o goleiro Cuiá do 
CRM e rola para o gol. O CRM 
correu atrás do empate e depois 
de jogada pela esquerda de ata-

que, cruzamento do Santos, 
Buda de cabeça faz o gol no go-
leiro Fadani. O resultado final 
foi decretado pelo Juventude, 
que com Buiu fez o segundo 
dos visitantes, depois de uma 
jogada que recebeu dentro da 
área, recebeu a marcação do 
goleiro Cuiá, que ficou adian-
tado, quando o atacante do Ju-
ventude percebeu e colocou a 
bola por cobertura.

CRM jogou com Buiu, An-
drei, Fernando, Cesar e João 
Pedro, Marcelo, Santos, Rena-

to, e Bill (Lucas) e Buda, técni-
co Neri Almeida.

O Juventude de Caibi ven-
ceu por 2 x 1 o CRM com Fa-
dani, Eder (Everton), Mauro, 
Gustavo, Prates, Soster, Artur, 
Biju (Rafa Zatt), Tinga (Julho), 
Mateus (Balin) e Buiu, técnico 
Vanzetto.

A próxima partida do CRM 
é contra o Metropol de São 
Carlos, fora de casa, e o Juven-
tude enfrenta o Miraguaí em 
casa. Os dois jogos são amanhã 
(17), às 15h30. 

PRiMEiRa DERROTa Jogo foi contra CME Juventude Caibi no sábado (9). Próximo compromisso 
é amanhã (17), em São Carlos

CRM perde em casa pelo Regional Federado

CrM está agora na quarta posição dentro da chave b

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

No sábado (9), em Bom 
Jesus do Oeste, foram re-
alizadas as semifinais do 
Campeonato Municipal 
de Futsal nos naipes mas-
culino e feminino. No 

masculino os duelos fo-
ram entre Cooper Itai-
pú 4 x 2 Flores Alto. Na 
outra semifinal do mas-
culino Dorflex F.C. fez 3 
x 2 no Bar do Cabelo.

Já pelo naipe femini-
no LDFC aplicou 11 x 0 no 
Bazar Sonho Meu, as Da-
mas da Bola fizeram 4 x 0 
nas meninas do Sem Fres-
cura. Com esses resultados 

hoje (16), no ginásio mu-
nicipal, tem a decisão do 
naipe feminino entre Da-
mas da Bola x LDFC e no 
masculino a final é entre 
Cooper Itaipu x Dorflex. 

FinaiS 2019

4ª EDiÇÃO

Bom Jesus do Oeste decide os 
melhores do futsal 

Festival de atletismo Olímpico e Paralímpico tem avaliação positiva 
O professor responsável pelas moda-

lidades de atletismo da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer (SEJL)/Ases-
pp de Maravilha, Douglas Lago, avalia 
positivamente o 4º Festival de Atletis-
mo Olímpico e Paralímpico. O even-
to foi realizado no sábado (9), na pista 
atlética do Estádio Municipal Osval-
do Gomes Werner e contou com a pre-
sença de aproximadamente 200 crian-
ças e adultos com e sem deficiência. 

Competiram atletas dos muní-
cipios de Maravilha, Bom Jesus do 
Oeste, Tigrinhos, Itapiranga, Guaru-
já do Sul e Capinzal. “Eles mostra-

ram suas competências nas diver-
sas provas de atletismo”, ressalta Lago.

De acordo com o professor, a com-
petição foi distribuída por faixas etárias, 
desde o sub-9, sub-11, sub-13, sub-16, 
adulto na categoria olímpico e sub-17 e 
até adulto na categoria Paralímpico. “To-
das as crianças receberam medalhas de 
participação e também medalhas por re-
sultados alcançados para o 1º ao 3º lu-
gar em cada prova e naipe”, conta Lago.

A competição foi promovida pela 
SEJL de Maravilha e Asespp, com apoio 
dos acadêmicos do curso de Educação 
Física da Unopar de Maravilha. “Conse-

guimos unir muitas pessoas com e sem 
deficiência em um só lugar e mostran-
do que é possível fazer a inclusão e com-
petir ao mesmo tempo”, ressalta Lago.

Agora resta a última competição do 
ano que é a Paralímpiada Escolar Brasi-
leira, nesta semana em São Paulo, quan-
do quatro maravilhenses competem 
pela seleção catarinense. Vão estar na 
capital paulista os maravilhenses Ga-
briel Ebertz, Guilherme Ebertz, Leonar-
do da Silva e Gustavo Castanha, junta-
mente com os técnicos Douglas Lago 
e Deiwison Furlanetto, nas modalida-
des de atletismo e parabadminton. Provas foram realizadas com a participação de atletas de seis municípios da região

Ederson Abi /O Líder

FuTSaL
Taça Cidade das 
Crianças é neste mês

Está confirmada para o dia 23 de novembro a realização da Taça 
Cidade das Crianças de Futsal de Base. Diversas categorias nos naipes 
masculino e feminino vão estar em disputa no Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow, em Maravilha. A partir das 8h vai ter jogos 
pela sub-11, 13 e sub-15 nos dois naipes. Os organizadores, que têm 
o apoio da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEJL) de Mara-
vilha, esperam a presença de equipes de municípios de toda a região.  

TaÇa POSTO KaKaREKO TaE-KWOn-DO COPa
Semifinal do Municipal 
de Suíço é hoje 

Maravilha sedia 
Festival Regional 

Futsal conquista bons 
resultados na victor Móveis

A partir das 15h30 de hoje (16), com jogo amistoso no Estádio 
Pena Branca, tem a abertura da rodada semifinal da Taça Posto Kaka-
reko. O Campeonato Municipal de Futebol Suíço de Maravilha reuniu 
mais de 30 equipes neste ano, um número recorde de participação. 

Os duelos para ver quem passa para a final começam às 16h20 
e são entre Autoescola Trevo x Automóveis Willinghoefer Lava-
car e depois tem Transportes Foletto x Erva Daninha. A final e deci-
são do terceiro lugar estão previstas para ocorrer no sábado (23). 

No sábado (9) o Ginásio Municipal de Esportes Gelso Ta-
deu Mello Lara foi palco do Festival de tae-kwon-do dos servi-
ços de convivência e fortalecimento de vínculos dos municí-
pios de Cunha Porã, São Miguel da Boa Vista, Santa Terezinha 
do Progresso e Maravilha. De acordo com os organizadores, es-
tiveram presentes 70 pessoas de cinco a 38 anos. Maravilha fi-
cou em 1º lugar geral por equipe; 2º lugar Santa Terezinha do Pro-
gresso; 3º lugar São Miguel da Boa Vista; e 4º lugar Cunha Porã. 

As equipes de futsal de base da Secretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer/Acema de Maravilha estiveram, na terça-feira (12), em Pinhal-
zinho, para a disputa da fase semifinal da Copa Victor Móveis. Na cate-
goria sub-8 derrota por 4 x 3 contra Pinhalzinho, sub-16 vitória contra 
Bom Jesus do Oeste pelo placar de 5 x 0, na categoria sub-12 vitória con-
tra Sul Brasil pelo placar de 8 x 0 e mais duas vitória vieram com as cate-
gorias sub-10, contra Bom Jesus do Oeste, e sub-14, contra Sul Brasil, as 
duas por 4 x 0. Todas as categorias em disputa foram no naipe masculino. 
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 ONEIdE BEhLING

PREMiaÇÃO Evento foi realizado na cidade de Xaxim, 
sendo a última etapa do ano

Maravilhenses participam da 8ª Etapa 
do Circuito Oeste de Corridas de Rua

Na manhã de domingo 
(10) atletas da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJL) - Asespp Maravilha par-
ticiparam da 8ª e última etapa 
do Circuito Oeste de Corridas 
de Rua, em Xaxim. Os compe-
tidores conquistaram troféus, 
medalhas e premiações em di-
nheiro.

Na corrida, realizada pela 
manhã, Rosmilli Weizenmann 
ficou em 1º lugar na categoria 
de 44 a 49 anos; Eleandro Or-
tiz obteve o 1º lugar na cate-
goria de 25 a 29 anos; na mes-
ma categoria, Gyseli Rodrigues 
conquistou o 1º lugar; Teilor 
Nunes ficou em 1º lugar na 
corrida infantil, categoria de 12 
a 14 anos; e Henrique Julkoski 
obteve o 2º lugar na categoria 
infantil de 6 a 8 anos.

Após a corrida teve en-
cerramento com almoço, com 
confraternização entre os par-
ticipantes e entrega das me-
dalhas para os corredores que 
mais pontuaram durante to-
das as etapas. Rosmilli con-

Atletas de Maravilha posam para foto com premiações

Divulgação

quistou o primeiro lugar; Ele-
andro Ortiz conquistou o 
primeiro lugar; e Gyseli con-
quistou o 2º lugar, sendo que 
todos receberam troféu e pre-

miação em dinheiro.
Os professores Douglas 

Lago, Deiwison Furlanetto e 
Vanderleia Carlotto parabeni-
zam os atletas pelas conquistas 

e dedicação. “Ressaltamos que 
todos os treinamentos são ofe-
recidos gratuitamente pela Se-
cretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer”, finalizam.

O Núcleo Escolar Mun-
do Novo de Santa Terezinha 
do Progresso participou da 9ª 
Copa Integração de Futsal de 
Base com as categorias sub-9, 
11 e sub-13 masculino e sub-11 
feminino. A competição é or-
ganizada pelo Departamento 
de Esportes de Flor do Sertão. 

No sub-11 e sub-13 mas-
culino a equipe do Mundo 
Novo não obteve classificação, 
no sub-9 masculino foi até as 
quartas de final, sendo derro-
tados por Iraceminha por 3 x 2.

O destaque ficou para a 
equipe sub-11 feminina, que 
foi vice-campeã, com uma 
campanha de sete jogos com 
quatro vitórias e três derrotas. 
“Essa equipe por duas vezes 
jogou duas partidas na mes-
ma tarde, sendo que uma de-
las no sábado (9), dia que jo-
gou a semifinal e final. As 
meninas derrotaram São Mi-

Foi a primeira vez que a escola participou da Copa integração de Futsal

inÉDiTO
Escola do interior de Santa Terezinha do 
Progresso participa da Copa integração 

A categoria sub-11 
feminino teve a seguinte 
campanha
Primeira fase:
Mundo novo 3 x 0 
romelândia
iraceminha 3 x 3 Mundo 
novo
São Miguel da boa vista 6 x 
1 Mundo novo
Mundo novo 4 x 1 
Maravilha
Mundo novo 4 x 3 Saltinho
Semifinal
São Miguel da boa vista 1 x 
4 Mundo novo
Final
Saltinho 6 x 2 Mundo novo

guel da Boa Vista na semifi-
nal por 4 x 1 e logo depois en-
frentou Saltinho na final sendo 
derrotado por 6 x 2, quando o 
cansaço e a qualidade do ad-
versário influenciaram no pla-
car”, justifica o professor Pau-
lo Ferreira, acrescentando que 

foi a primeira participação 
da escola. “As equipes eram 
formadas quase que na to-
talidade por crianças da co-
munidade do Mundo Novo e 
arredores”, ressalta Ferreira.

Os atletas são do Proje-
to Futsal na Escola que o pro-

fessor coordena na comunida-
de de Mundo Novo, interior de 
Santa Terezinha do Progresso. 
“Nós contamos com o apoio 
dos professores do Núcleo da 
Administração Pública do Mu-
nicípio e da Associação de Pais 
e Professores (APP)”, conta.

Divulgação

aMaDOR 
Náutico de Florianópolis e Caravaggio de Nova Veneza 

começaram as disputas das finais do Campeonato Catari-
nense Não Profissional. A partida de ida foi em Florianó-
polis e o Náutico venceu o Caravaggio por 4 a 2, de virada, 
abrindo ótima vantagem. A partida de volta será no dia 23, 
às 15h, em Nova Veneza. O Caravaggio precisa vencer por 
três gols de vantagem. Já o Náutico garante o título com 
até uma derrota por um gol.

SOnHO 
Esse campeonato é o sonho de todas as equipes ama-

doras da região. Competição é realizada desde 1986. Clu-
be Recreativo Maravilha foi campeão em 1994. Juventude 
de Lindóia do Sul é o detentor da hegemonia em títulos 
com cinco conquistas 1989, 1998, 2000, 2003 e 2008. O Me-
tropolitano é o atual bicampeão. Caravaggio quer repetir 
o feito de 2013 e conquistar o bicampeonato. Já o Náutico 
está próximo de levantar o troféu pela primeira vez.

gRêMiO 
Agora o Grêmio terá Flamengo e Palmeiras na sequên-

cia, os dois primeiros colocados. Flamengo neste domin-
go (17), na Arena, o Palmeiras vai ser em São Paulo. Após 
estes dois tem o Athletico, que está ganhando mesmo que 
não precise, pois já está na Libertadores, e aí o confron-
to que vai definir tudo com o São Paulo. Este jogo será na 
Arena. Se vencer, dá pra dizer que o Grêmio terá a vaga di-
reta. Enfim, tudo isso para dizer que as coisas encaminha-
ram muito bem após a vitória sobre a Chapecoense. O G4 
já é uma realidade. Afinal, são quatro pontos de distân-
cia para o São Paulo. Precisa de pelo menos duas derro-
tas consecutivas para sair da zona de classificação direta 
para a Libertadores.

inTERnaCiOnaL 
Inter está tendo boas atuações? Não. Bem longe disso. 

A última vitória foi apenas porque o Fluminense é mui-
to ruim. Fosse um time melhor e a coisa seria bem pior. 
A boa notícia foi voltar para a zona de classificação da Li-
bertadores. Colorado é o sétimo colocado, mas o sexto é o 
Athletico. Então, como eles já têm vaga direta, neste mo-
mento uma vaga para a pré-Libertadores estaria garanti-
da. Essa é a única boa notícia.

CHaPECOEnSE 
O rebaixamento da Chapecoense começou a se dese-

nhar na montagem da diretoria e profissionais do futebol. 
Uma campanha vergonhosa neste ano, inclusive com der-
rotas dentro da Arena Condá, onde sempre foi muito res-
peitada pelos adversários. A queda que já é virtual deve-
rá ter o desfecho neste fim de semana. O Ceará, vencendo, 
poderá definir matematicamente neste domingo o rebai-
xamento para a Série B. Uma pena!

CaRRinHO DE MÃO 
A coluna flagrou colorados arrumando o carrinho de 

mão! Preocupação com o pneu, boa lubrificação são os 
itens que exigem um cuidado maior. Por outro lado, como 
sempre acontece, alguns torcedores do Inter em Maravi-
lha estão falando que neste ano o evento está cancelado. 
Então tá, tchê! Campeonato ainda não terminou e a brin-
cadeira da aposta está confirmada gente!
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ESPORTE
gRanDE CaMPanHa Município esteve representado na competição por 10 categorias 

Maravilha é campeã-geral da Copa integração
O futsal de base de Ma-

ravilha está refletindo o tra-
balho realizado pelos pro-
fissionais da Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer/Acema, responsáveis 
pela modalidade. Amostra 
disso são os títulos confir-
mados nas finais da Copa 
Integração de Futsal, no sá-
bado (9). O município es-
teve representado na com-
petição por 10 categorias, 

entre os dois naipes.
Nas categorias sub-7 e 

sub-13 masculino e sub-13 
feminino Maravilha con-
quistou o título máximo. Já 
nas categorias sub-9, sub-
11 e sub-15 masculino e 
sub-15 feminino, foi se-
gunda colocada. Com es-
tes resultados, Maravilha 
foi campeã-geral da compe-
tição.

Nas demais categorias o 

município foi eliminado nas 
semifinais. Os professores e 
atletas agradecem a Secre-
taria de Esporte, Juventude 
e Lazer pelo apoio em mais 
uma competição. “Parabe-
nizamos ao município de 
Flor do Sertão pela organi-
zação da Copa Integração”, 
ressaltam.

Fotos: Divulgação

Sub-7 masculino trouxe o 
ponto mais alto do pódio

Meninos do sub-13 conquistaram o título máximo As meninas na categoria sub-13 garantiram o 1º lugar

FuTEBOL
Partida de ida da final do municipal de Flor do Sertão acaba sem gols 

No domingo (10), no cam-
po do Internacional de Linha 
Fuzil, interior de Flor do Sertão, 
foi realizada a partida de ida do 
Campeonato Municipal de Fu-
tebol de Flor do Sertão. O pla-
car ficou sem gols e a definição 
do campeão vai para o dia 1º de 
dezembro, no campo do Penha-
rol em Flor do Sertão, no mesmo 
dia vai ter também a definição 
do terceiro lugar. Internacional 
e FACC disputam o título maior 
do futebol flor-sertanense.

Fotos: Divulgação

internacional jogando em casa não conseguiu superar a FACC FACC tem a chance de decidir em casa

A oportunidade para os tri-
colores poder estar perto dos 
seus ídolos e de coisas ligadas 
ao Grêmio vai ser no próximo 
dia 24 em Iraceminha, quando 
a Associação dos Gremistas da-
quele município organiza o 4º 
Encontro dos Gremistas. Esta-

rá presente, pela primeira vez 
no Extremo-Oeste catarinense, 
o ônibus do Grêmio com as ta-
ças de campeão da Libertado-
res da América, Copa do Bra-
sil e Mundial; além do ex-atleta 
goleiro Galatto e a escola de fu-
tebol do Grêmio de Chapecó.

À tarde terá jogos de fute-
bol no campo do Esporte Clube 
Iraceminha. O evento será rea-
lizado na Associação dos Servi-
dores Públicos de Iraceminha 
(Aspumi) e as fichas para almo-
ço já estão disponíveis a R$ 20 
para adultos e R$ 12 infantil. 

TRiCOLOR
gremistas de iraceminha 
organizam encontro regional



avenidas centrais de 
Maravilha vão ganhar 
novas rotatórias

CDL e associação Empresarial apresentam nova diretoria 

Maravilha é campeã-
geral da Copa integração

Cinco rótulas serão substituídas e cinco novas 
estruturas serão instaladas no centro da cidade

Eleição por 
aclamação 
foi na noite 
de terça-feira 
(12), com a 
presença dos 
associados na 
sede

Michael Magrini recebeu a passagem de comando na quinta-feira (14), com a 
presença de militares e da vice-governadora de Santa Catarina

Município esteve representado na competição por 10 
categorias no feminino e masculino 
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Capitão Magrini assume 
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