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educação infantil 
ganha mais de 320 
novas vagas

hospital São José 
relata perfil dos 
pacientes do setor

mais de 330 alunos 
se formam no 
Proerd em 2019

Os centros de educação infantil de Maravilha com 
novas turmas abertas são o Criança Feliz e Branca 
de Neve 

Para médico, diversos casos atendidos no 
pronto-socorro são de pessoas que precisam de 
assistência psicológica

Formatura teve premiação da redação e 
dos alunos eleitos como melhor cidadão da 
turma

Para 2020UrGÊnCia e emerGÊnCia reSiSTÊnCia ÀS DrOGaS

PÁGinaS 12 e 13 PÁGina 27PÁGina 9

Sandro Donati garante continuidade 
das obras de saneamento 
e novos recursos

Sandro Donati garante continuidade 
das obras de saneamento 
e novos recursos

Obras do saneamento seguem na 
estação de tratamento e elevatórias 
dos resíduos. Na capital catarinense, o 
prefeito em exercício tratou ainda sobre 
chegada das bombas do poço profundo 
e novos investimentos para saúde, 
educação e obras 

PÁGina 18

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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DePOiS Da reaÇãO

Já escrevi aqui que somos como reagimos. Mas andei refle-
tindo, e em função da natureza de algumas reações (instantâne-
as, incontroláveis às vezes) deveríamos ter uma segunda chance.

E temos: se reagimos com um insulto, ou de forma injus-
ta, sempre há tempo de corrigir. E desculpar-se, explicando 
o contexto.

Existe um conceito antigo de serviços que diz que um 
problema bem resolvido torna a relação mais forte do que ela 
era antes do problema ter acontecido. Um problema, assim, 
pode ser uma oportunidade de criar novos vínculos.

E sendo assim, o que vai definir quem somos só será a re-
ação se não vier nada depois.

*
Nem toda luta é nobre.
Algumas batalhas são apenas reações instintivas. E nes-

ses casos, lutar não significa o nobre ato de enfrentar proble-
mas. É só o reflexo de quem não deu um tempo entre o estí-
mulo e a reação. 

Que as nossas batalhas sejam resultado de muita refle-
xão. E não o impulso afoito de quem não pensa no amanhã.

*
É possível que o desafio da inteligência artificial, para as 

nossas gerações, seja principalmente fazer a gestão da buro-
cracia envolvida.

O que fazer quando o funcionário que sobrar dizer: “É cul-
pa desse novo sistema inteligente, não posso fazer nada!”? Será 
que somos mesmo reféns de um sistema ou é a mesma justi-
ficativa conveniente de quem não assume responsabilidades?

Meu receio é que sejamos uma geração de transição. Bra-
vos empreendedores e gestores em busca de um mundo mais 
inteligente. Vamos ensinar as máquinas, vamos cognificar as 
coisas – mas o esforço maior pode ser cultural. E isso vai nos 
impedir de colher todos os benefícios.

*
Por que o melhor do mundo precisa de um treinador? A 

resposta parece óbvia.
Mas o treinador precisa ser melhor, ou saber mais do que 

o atleta? Aqui começamos a questionar o óbvio. Aonde en-
contrar um treinador que seja (ou que foi) melhor do que o 
aluno?

Há alguns dias ouvi a história de um requisitado profes-
sor de natação que não tem um braço e não sabe nadar. Mas 
ele sabe ver. Ele sabe identificar padrões. Ele sabe orientar.

Precisamos ter cuidado ao julgar o orientador com base 
no trabalho final do orientado. São atribuições bem diferentes.

iDealiZaÇãO Encontro serviu para dar sequência ao planejamento estratégico

Seminário sobre turismo é 
realizado em maravilha 

A Secretaria de Indústria, 
Comércio e Turismo de Maravi-
lha, com o apoio do Sebrae, reali-
zou mais um seminário de turis-
mo nesta semana. O encontro foi 
no Maravilhas Park Hotel. A in-
tenção, segundo o secretário da 
pasta, Gelson Rossetto, era de 
planejar o turismo no município. 

De acordo com o secretário, 
o encontro foi para dar sequên-
cia ao planejamento estratégi-
co que está sendo feito em Ma-
ravilha em relação à viabilidade 
turística. “É preciso ter um nor-
te, um foco em ações no tocante 
ao turismo aqui no nosso muni-
cípio e para isso servem esses en-

contros”, explicou Rossetto. 
No encontro de quarta-fei-

ra (27) foram definidos os cin-
co eixos que serão trabalhados. 

“Quem são turismo de eventos, 
turismo de lazer, o turismo rural, 
turismo industrial e das crianças”, 
cita o secretário. Na noite tam-

bém foi formado um grupo de 
trabalho correspondente a cada 
eixo, que verificou os aspectos 
atrativos e restritivos de cada eixo. 

Participantes se reuniram para discutir a viabilidade do turismo no município 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
Nada é bom eternamente e 
nada é ruim para sempre...

O SICOOBCARD TEM INÚMERAS  
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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):
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por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Sandro Donati assume o 
Executivo em Maravilha

O vice-prefeito de Maravilha, Sandro Do-
nati, assumiu na manhã de segunda-feira (25) a 
prefeitura. A titular, Rosimar Maldaner, solicitou 
licença do cargo, sem remuneração, para com-
promissos privados, e retorna ao gabinete no dia 
5 de dezembro. Na agenda do prefeito em exer-
cício estão audiências em Florianópolis para 
tratar assuntos do município sobre a Casan, Rio 
Iracema, Saneamento Básico e a Polícia Militar.

Ascom

Arquivo/Ascom

VIOLÊNCIA NO OESTE

As manchetes nos sites de notícias do 
Oeste têm sido de muitos crimes bárbaros. 
Sempre há mulheres envolvidas, quer como 
autoras ou vítimas. Preocupante o comporta-
mento das pessoas, afinal para haver um cri-
me deve haver motivo. Mas o que mais cha-
ma a atenção é a violência dos atos. Crimes 
praticados com muito ódio e sede de vingan-
ça. Ou é envolvimento de disputa por dinhei-
ro ou ciúme doentio. Observe as manche-
tes dos sites e tire suas próprias conclusões.

O RÁDIO
Nesta edição estamos publicando dados 

estatísticos que demonstram a credibilidade 
e o alcance de uma emissora de rádio. Para 
termos ideia, 97% das pessoas do interior ou-
vem rádio. Há motivos para não anunciar 
num veículo de comunicação que é barato e 
atinge todos os objetivos do comércio, indús-
tria e prestador de serviços? Podem obser-
var igualmente as diferenças do rádio com 
as redes sociais. É preciso escrever mais?

Concurso para promotor de justiça

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) divulgou a lista de aprovados no processo seleti-
vo preambular discursivo para o cargo de promotor de justiça substituto no 41º Concurso de Ingresso de 
Carreira do MPSC. Foram aprovados 13 candidatos na classificação-geral. As inscrições definitivas para 
os candidatos aprovados para a próxima etapa devem ser realizadas de 7 a 17 de janeiro de 2020, na Se-
cretaria de Comissão de Concurso, das 12h às 19h. Nessa etapa devem ser entregues os documentos pre-
vistos no edital, com a comprovação, inclusive, do prazo de três anos de atividade jurídica. Os candidatos 
que tiverem sua inscrição definitiva deferida passarão por prova de tribuna, entrevista e prova oral, a se-
rem realizadas a partir de fevereiro de 2020. Foram aprovados 13 candidatos na classificação-ge-
ral no processo seletivo preambular discursivo. O concurso começou com mais de 4 mil inscri-
tos. Põe disputa nesse concurso, mas é um cargo com muitas vantagens e ótima remuneração!

PLANO DE SAÚDE

A Terceira Turma do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) decidiu que cabe aos planos de 
saúde o custeio das despesas (diárias e refei-
ções) dos acompanhantes de pacientes ido-
sos que estejam internados. A decisão refor-
ma o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de 
Janeiro (TJ-RJ). Embora a obrigação não este-
ja estabelecida na Lei dos Planos de Saúde de 
1998, a obrigação consta do Estatuto do Ido-
so e também está presente em uma resolução 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

“Não se assustem se alguém pedir o AI-5”, diz Paulo Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou em Washington 
na segunda-feira (25) que é inconcebível a ideia de um novo AI-5 no 
Brasil, mas ao mesmo tempo disse que as pessoas não devem se as-
sustar com a ideia de alguém pedi-lo diante da radicalização de pos-
síveis protestos. “Sejam responsáveis, pratiquem a democracia. Ou 
democracia é só quando o seu lado ganha? Quando o outro lado ga-
nha, com dez meses você já chama todo mundo para quebrar a rua? 
Que responsabilidade é essa? Não se assustem se alguém então pedir 
o AI-5. Já não aconteceu uma vez? Ou foi diferente?”, disse ele a jorna-
listas. “Levando o povo para a rua para quebrar tudo. Isso é estúpido, 
é burro, não está à altura da nossa tradição democrática”, completou.

Seis dos principais bancos do país organizam mutirão para renegociar dívidas, 
prometendo descontos de até 92% e prazos de até 180 dias de carência. a ação será 
realizada na próxima semana, o que coincide com o pagamento da primeira parcela do 
décimo terceiro salário. Todas as agências e canais digitais do Banco do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, itaú, Bradesco, Santander e Banrisul estarão disponíveis para a 
renegociação. Por que isso importa: a ação foi acordada entre a Febraban e o Banco 
Central e tende a reduzir o endividamento das famílias e estimular o crédito em um cenário 
de juros baixos. Especialistas ponderam, no entanto, que é um movimento tímido para a 
retomada da economia, em momento de desemprego elevado e investimento baixo.

O PT MERECE
No domingo (24) o Partido dos Trabalhadores (PT) elegeu a ilustre senho-

ra Gleisi Hoffmann para comandar o partido por mais quatro anos. O PT re-
almente merece... E veja o que foi dito a Lula: em resposta a um discurso em 
que Lula ataca Juan Guaidó, o presidente interino da Venezuela disse que o 
petista “está livre, mas não é inocente”. No Twitter, o venezuelano afirmou que 
pela Constituição da Venezuela e para o mundo, “sou o presidente”. “Diferen-
temente de você, que é um ladrão condenado. Você e Maduro foram parceiros 
do saque aos nossos povos por meio da Petrobras, Odebrecht e PDVSA”. “Feliz-
mente, as instituições brasileiras ainda são fortes e você foi preso por ser o la-
drão que é. Hoje está livre, mas não é inocente e logo vai ser preso novamente.”

Mutirão de bancos para renegociar dívidas terá descontos de até 92%

PrOGramaÇãO De fim 
De anO em DeSCanSO

Foi definida a programação das festas na-
talina e de fim de ano na cidade de Descan-
so. Como nas edições anteriores, a cidade rece-
be muitas ornamentações de bom gosto e cria 
um verdadeiro clima de festa. De parabéns a 
municipalidade, bem como todo o povo des-
sa terra que por décadas convivemos. Esta-
mos no nosso site wh3.com.br com todo o ca-
lendário das comemorações no município.
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

DeCOraÇãO naTalina naS 
rUaS. vamOS CUiDar?

Uma das grandes preocupações das administrações mu-
nicipais, em fins de ano, é proporcionar uma simbologia es-
pecial, um visual diferenciado alusivo à data, e um embe-
lezamento diferenciado para suas comunidades. Para isso, 
trabalham muitas vezes meses e meses, até ver concluído o 
trabalho e este mesmo trabalho posto na rua, para alegrar 
as pessoas. Infelizmente, não há sociedade perfeita. E não 
são todos os indivíduos que têm o bem no coração, o sen-
timento de coletividade e o respeito pelo trabalho dos ou-
tros. Por isso, tem aqueles que estragam, quebram, chutam 
depredam, avariam. Verdadeiros inúteis à sociedade, pústu-
las de grupos de minorias que não gostam de ver os outros 
felizes, que não admitem ver a cidade bonita, que não gos-
tam do prefeito ou da prefeita. Enfim, tem gente para todos 
os gostos. Por isso, nesta coluna, gostaria de tomar a liber-
dade e fazer um chamamento aos cidadãos. Para que todos 
nós, independente das cidades que residimos, nos tornemos 
verdadeiros zeladores dos bens públicos. Em especial, lógi-
co, a decoração natalina, que está nas ruas para embelezar. 
Aqui em Maravilha, foi objeto de bela reportagem no Jornal 
O Líder, na edição de duas semanas atrás. E nos demais mu-
nicípios onde temos nosso público leitor, vale o mesmo. Um 
chamamento especial para que sejamos verdadeiros fiscais 
do município. Sempre que enxergarmos um elemento de 
má índole, um inútil, depredando, estragando o bem públi-
co, basta ligar no 190 e chamar a polícia. Assim, aqueles que 
estão praticando estes deploráveis atos, poderão refletir so-
bre suas atitudes quando forem levados pelo menos para a 
delegacia, para esclarecimentos. E por fim, que “doa” no bol-
so daqueles que depredarem, sendo estes compelidos a refa-
zer o estrago e arcar com os prejuízos. Estamos combinados? 
Queremos que nossos leitores sejam parceiros das adminis-
trações neste sentido. Seria muito bom fechar dezembro 
com a decoração bonita nas ruas. Vamos trabalhar para isso!

nOvO alenTO na 282
Não há dúvidas. O anúncio de liberação de recursos para 

a BR-282 é um novo alento. A empresa Gaia Rodovias, com-
petentíssima, diga-se, continuará executando o trabalho com 
um pouco mais de segurança. Todavia, não poderemos e nem 
deveremos “desligar” das reivindicações. Este novo valor nada 
mais é que outra parte, longe ainda da totalidade dos recur-
sos necessários para a execução total da obra. Portanto, ca-
ros leitores, vigilância acima de tudo e ação política continu-
am necessárias para o bom andamento dos serviços. Ah, isso 
que não falei da quase total falta de perspectivas da 163. Mas 
como diz meu amigo Marco Aurélio Gomes, “isso já é outro 
papo”. Por ora, comemoremos a retomada das obras da 282. 

SeSSãO Hermes Brescovici pede para que MP investigue 
documentos da CPI do Esporte 

vereadores aprovam projetos 
em primeiro e segundo turnos 

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou a última 
sessão ordinária do mês de no-
vembro na segunda-feira (25), 
no plenário Frei Silvestre Gial-
di. Em segundo turno, três pro-
jetos foram aprovados: pro-
jeto de lei complementar que 
altera dispositivos da lei com-
plementar nº 115/2017; proje-
to de lei que isenta as taxas de 
inscrição em concurso público 
aos eleitores convocados e no-
meados para servirem à Justiça 
Eleitoral por ocasião dos plei-
tos eleitorais; e projeto de lei 
que torna oficial e denomina 
as perimetrais de Maravilha. 

Em primeiro turno, quatro 
projetos foram aprovados: pro-
jeto que institui contribuição 
de melhoria para pavimenta-
ção asfáltica na Rua Presiden-
te Juscelino, em frente à Apae 
Marisol; projeto de lei que esti-
ma a receita e fixa a despesa do 
município de Maravilha para 
o exercício financeiro de 2020; 
projeto de lei que dispõe sobre 
cessão de uso de uma ambu-
lância para o Corpo de Bom-
beiros de Maravilha; e projeto 
de lei que dispõe sobre baixa 
de bens do patrimônio públi-
co municipal.

Presidente, Jandir Primon, comandou os trabalhos durante a sessão 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A Secretaria de Saúde 
de Maravilha organiza uma 
extensa programação para 
hoje (30). Na unidade do 
Bairro Floresta tem Dia D 
de vacinação contra o sa-
rampo, com foco no públi-
co adulto, com idade entre 
20 e 29 anos. A orienta-
ção é que as pessoas levem 
a caderneta de vacinas.  

Também na unidade do 
Bairro Floresta tem o en-
cerramento do Novembro 
Azul, mês dedicado à saú-
de do homem. Conforme 
a secretária de Saúde, Mi-
riane Sartori, a equipe vai 
estar das 8h às 17h fazen-
do testes rápidos e a par-
tir das 13h30 tem pales-
tra para os homens com 

maravilha
Saúde organiza programação especial para hoje (30)

Testes rápidos serão oferecidos na UBS do Bairro Floresta e praça central 

um médico do municí-
pio. Na oportunidade, os 
participantes já vão re-
ceber a autorização para 
realizar exames de pre-
venção. Todos devem le-
var o cartão do SUS e do-
cumento de identidade. 

Dia mUnDial De lUTa 
COnTra O hiv

A atividade na Praça Pa-
dre José Bunse vai lem-
brar o Dia Mundial de Luta 
Contra a Aids. Serão  rea-
lizados os testes rápidos 
para HIV, Sífilis, Hepati-

te B e Hepatite C e tam-
bém haverá distribuição 
de preservativos e panfle-
tagem na parte da manhã. 

Em Maravilha há apro-
ximadamente 80 pessoas 
em acompanhamento de-
vido ao HIV nos Serviços 
de Atendimento Especiali-
zado de Chapecó e de São 
Miguel do Oeste. Os ca-
sos de sífilis também au-
mentaram muito nos úl-
timos anos e desde 2015 
foram 153 novos diagnós-
ticos no município. A He-
patite B é endêmica na re-
gião e em Maravilha, até o 
momento, há 338 pesso-
as notificadas para Hepati-
te B ou C, sendo que neste 
ano foram 18 casos novos. 

Durante a palavra livre o vereador 
hermes Brescovici requereu, na tribuna, 
que os documentos levantados na 
CPi do Esporte sejam encaminhados 
ao Ministério Público. Segundo o edil, 
há recursos que foram recebidos 
indevidamente pelo secretário de 
administração do município, Cleiton 
Borgaro. Com base no regimento interno 
da Casa, o pedido foi deferido pelo 
presidente, Jandir Primon.
Também teve dois requerimentos do 
vereador Natalino Prante, que foram 
deferidos pelo presidente da Casa. Um 

requer que o Executivo informe quantos 
tubos de concreto foram instalados 
pela Secretaria de Transportes e Obras 
durante o ano 2019, identificando 
os locais em que foram colocados 
e as medidas dos tubos. O outro 
requerimento pede para que a servidora 
pública valmi Kremmer, cedida pelo 
município para a entidade Copamar, 
envie para a Câmara várias informações 
sobre a relação de associados, relatórios 
de produtos e agricultores que fazem 
comercialização, com o objetivo de 
esclarecer dúvidas do vereador Prante.

vereaDOr PeDe qUe DOCUmenTOS 
SeJam enCaminhaDOS aO mP

Arquivo/O Líder
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PRODUÇÃO ORGÂNICA 
Após tantas mudanças e descobertas feitas por meio do avanço da tecnologia (algumas 

nem tão saudáveis ao planeta), acredito que vivemos em um período em que hábitos anti-
gos voltam a ter significado. Um destes tópicos é a valorização dos alimentos vindos da ter-
ra, cultivados de forma natural, sem substâncias como agrotóxicos, antibióticos, hormô-
nios e outros. Em Maravilha, a prefeitura está implantando ações de apoio para a produção 
de alimentos orgânicos e a partir de janeiro irá disponibilizar serviços especializados para 
dar assistência técnica aos agricultores interessados e com propriedades aptas. O incenti-
vo do governo municipal é de extrema importância, mas não podemos esquecer que o en-
volvimento coletivo e a mudança nos hábitos de consumo também são fundamentais.  

Camilla Constantin, jornalista 

A VIDA INVISÍVEL 

O filme brasileiro A Vida Invisível 
mostra muito de onde viemos. O filme 
se passa na década de 1940 e fala so-
bre o patriarcado. Mostra a juventude e 
a adolescência de duas irmãs cercadas 
pela manipulação, ódio e violência. As 
figuras masculinas das personagens as 
deixaram invisíveis e melancólicas. O 
drama comovente é uma adaptação do 
livro A Vida Invisível de Eurídice Gus-
mão e concorrerá ao Oscar pela cate-
goria cinema independente. Percebo 
que o filme é muito mais que ficção. É 
de onde viemos. As atrizes represen-
tam nossas avós, bisavós e adiante. 

Diana heinz, jornalista

CAPITÃO NA LÍdER

O novo comandante do Corpo de Bombei-
ros de Maravilha, capitão Michael Magrini, visitou 
pela primeira vez a estrutura do Grupo WH Comu-
nicações nesta semana. Ele conheceu os estúdios, 
concedeu entrevista e visitou a Central de Jorna-
lismo, onde ficam os profissionais responsáveis 
pela apuração e tratamento da notícia antes de ir 
ao ar na Rádio Líder, publicada no Jornal O Líder 
ou no site wh3.com.br. Desejamos boas-vindas ao 
capitão e um ótimo trabalho no município, sem-
pre com a parceria do Grupo WH Comunicações. 

ederson abi, jornalista

O Líder

PROERD

“Proerd é o programa, Proerd é a solução...” Se 
você fez o Programa Educacional de Resistência às 
Drogas e à Violência (Proerd) se lembrou da músi-
ca agora! Esse é um trecho que eu cantava na sala de 
aula quando frequentava o 5º ano. A música e os de-
veres ainda me lembro, e já faz um bom tempo! Se 
após anos ainda tenho na memória, significa que 
o programa funciona. Nele, a Polícia Militar ensi-
na como ser um cidadão de bem e ter 
uma noção sobre os efeitos das dro-
gas. Bom, de ano em ano milhares 
de pessoas aprendem o conceito 
Proerd. Aqui em Maravilha, 
338 crianças se formaram 
no programa nesta semana. 
Mais uma geração que vai 
ajudar a multiplicar o conhe-
cimento e transformar a socie-
dade num lugar melhor de se viver.  

Cleiton ferrasso, jornalista

É NOSSO 
Como incentivador do esporte local, não posso neste mo-

mento me fazer ausente com o momento que viveu esta sema-
na o futsal de Maravilha. Parabenizar a toda a equipe adulta e 
também das categorias de base da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer/Acema pelo título da Taça D’Lamb. E as ca-
tegorias sub-12 e sub-16 por estar na final da Taça Victor Mó-
veis no sábado (14). E claro não é só o futsal, lembro aqui da 
troca de diretoria do Clube Recreativo Maravilha (CRM). Ago-
ra quem assume como presidente no lugar do Lorivan Webber 
é o empresário Neri Almeida, boa sorte para ele. E também que-
ro lembrar o garotinho Matheus do Nascimento Costa, por es-
tar a um passo de ser campeão da Copa Oestina de Veloterra.   

nelcir Dall’agnol, jornalista 

CREDIBILIDADE NA COMUNICAÇÃO 

Engana-se quem pensa que as redes sociais enfraquece-
ram a mídia tradicional, formada pelas rádios, televisões, sites 
de notícias e jornais. A comunicação de credibilidade nun-
ca foi tão importante. Em tempos de fake news em alta não 
reconhecer a importância da imprensa é estar aliado à de-
sinformação. Nesta semana uma das nossas reportagens tra-
ta justamente sobre esse poder da mídia, aquela formada por 
jornalistas e comunicadores que levam a sério a responsabi-
lidade que é repassar uma informação. Nosso papel de jor-
nalista é essencial para a comunidade, mas só tem sentido se 
nosso leitor, ouvinte, telespectador ou internauta entender a 
seriedade da comunicação. Se informe onde há credibilidade.  

Carine arenhardt, jornalista 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Divulgação

Presidente da liga Catarinense de Futsal, Jorge roberto, junto com os goleiros de Maravilha
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

UniTi Nesta semana teve Encontro da Família e Seminário com os alunos 

Universidade da Terceira idade 
encerra ano letivo em maravilha 
CARINE ARENHARDT

A Universidade da Ter-
ceira Idade (Uniti) do cam-
pus da Unoesc em Maravi-
lha encerrou na quarta-feira 
(27) o ano letivo 2019 com 
todas as turmas. No último 
encontro do ano foi realiza-
do seminário no auditório da 
universidade. O evento co-
meçou com pronunciamen-
tos, seguiu com apresenta-
ção cultural e palestra com 
a professora Adriana Salvi, 
que abordou o tema Flores-
cendo.

Atualmente duas turmas 

Na noite de terça-feira (26) foi 
promovido o 1º Encontro da Família 
Uniti, evento organizado pelos 
alunos de uma das turmas em 
conjunto com a Unoesc. O objetivo 
foi acolher os familiares no espaço 
universitário para um momento 
de reflexão e confraternização. a 
programação teve palestra com o 
professor Sandro Steffens, com o 
tema “Família e responsabilidade 
no mundo contemporâneo”. após 
a palestra foi servido coquetel 
de confraternização organizado 
pelos alunos. Encontro da Família Uniti foi na terça-feira 

enCOnTrO Da família UniTi
Cleiton Ferrasso/O Líder

com um total de 86 alunos 
estão cursando a Uniti no 
campus de Maravilha. Para 
o próximo ano a Unoesc pre-

tende abrir mais uma turma, 
bem como proporcionar aos 
alunos já formados no mó-
dulo I a continuidade do pro-

cesso de formação. Os inte-
ressados podem entrar em 
contato com a Unoesc para 
realizar sua inscrição.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Momento do pronunciamento das lideranças

Professora adriana Salvi abordou o tema Florescendo apresentação cultural na tarde do encerramento do ano letivo

alunos participaram do último encontro do ano  

O valOr Da liBerDaDe 
Para SUa PSiqUe

O sentimento de “liberdade” é fundamental para 
o desenvolvimento humano. Este está presente desde 
quando nascemos e começamos a explorar o meio à 
nossa volta, acompanhando-nos até ao fim das nossas 
vidas. Esse sentimento proporciona o autodesenvolvi-
mento e o autoconhecimento.

Sentirmo-nos livres é fundamental para sermos 
quem somos, ou mesmo descobrimos que somos. Mas 
por vezes é tão sutil que o negligenciamos e nem lhe 
damos a devida importância. É necessária muitas ve-
zes alguma consciência para perceber esse sentimen-
to de liberdade.

Quantas vezes perguntamo-nos “porque me sinto 
mal” ou “porque me sinto bem” ao pé de determinada 
pessoa e não conseguimos encontrar uma resposta. Em 
muitos casos deve-se ao sentimento de liberdade que 
sentimos (ou não) ao pé de determinada pessoa.

O sentimento de liberdade é sentir que podemos 
ser genuinamente nós em toda a nossa essência e ao 
mesmo tempo somos aceitos. O sentimento de liber-
dade passa pela aceitação incondicional do meio. Po-
rém, essa “abertura” do meio ou de determinada pes-
soa, essa “aceitação incondicional” é tão sutil que 
passa despercebida e consequentemente não lhe dan-
do o seu devido valor.

Todas as tentativas de alterarem quem nós somos 
prejudicam esse sentimento de liberdade. Tudo o que 
não nos permite ser genuinamente quem somos, não 
favorece o sentimento de liberdade. 

A vinculação mais adequada deve-se a um misto de 
liberdade e segurança na exploração do meio, propor-
cionando um “melhor” desenvolvimento.

Cada vez que julgamos, impomos as nossas ideias 
ou tentamos modificar o outro, não o estamos a aceitar 
incondicionalmente, logo o outro vai-se inibir de ser 
ele genuinamente. Quando isso acontece, consoante a 
personalidade e características cognitivas de cada um, 
podem surgir essencialmente duas opções possíveis:

1º - a pessoa reage negativamente – afasta-
se ou entra em conflito com a outra pessoa, 
tentando garantir e conservar a genuinidade do 
seu ser.
2º - a pessoa tenta reagir positivamente – abdica 
da sua essência para “agradar” o outro. Esta pode 
ter dois fins possíveis em médio/longo prazo:
a) a pessoa “abdica” completamente da sua 
essência e convence-se que é diferente, porém é 
perseguida por uma intensa tristeza e até mesmo 
depressão. Porque sem ela saber, está a ser 
alguém que não é.
B) a pessoa “cansa de não ser ela”, ou percebe-
se que a sua genuinidade não é aceita. Por 
consequência, esta reivindica “o seu ser”, que 
pode traduzir-se num afastamento ou até mesmo 
num término de uma possível relação.

E você aceita os outros incondicionalmente? 
Sente que pode ser genuíno com as pessoas à sua 
volta?
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LUIZ CARLOS
PRATES

CARINE ARENHARDT

Uma tarde de conheci-
mento e diversão. Foi assim a 
programação da Feira Mara-
vilhas da Cooperação realiza-
da no sábado (23) em Mara-
vilha. O público compareceu 
no Espaço Criança Sorriso e 
conferiu os trabalhos desen-
volvidos pelos alunos duran-
te o ano, através do programa 
União faz a Vida, em parce-
ria com o Sicredi, e atividades 
que trabalharam o empreen-
dedorismo e educação finan-
ceira nas escolas. 

Os estudantes são do 1º 
ao 6º ano e foram os grandes 
protagonistas da programa-
ção. Entre os itens apresen-
tados para venda, os alunos 
resgataram brinquedos an-

eDUCaÇãO Exposição, vendas, apresentações culturais e diversão 
fizeram parte da programação 

feira maravilhas da Cooperação 
reúne público expressivo 

tigos e confeccionados com 
materiais recicláveis, além de 
temperos, geleias, bolachas, 
artesanato, entre outros itens. 
Eles também expuseram vá-
rios trabalhos desenvolvidos 
em sala de aula. 

Durante a feira teve pes-
caria, brinquedões e praça 
de alimentação, tudo geren-
ciado com a participação dos 
estudantes. Pintura facial e 
apresentações culturais tam-
bém foram parte da progra-

mação. A feira foi organizada 
pela Secretaria de Educação 
e Departamento de Cultura, 
juntamente com os centros 
educacionais Mundo Infantil 
(Caic), Monteiro Lobato e Ve-
reador Raymundo Veit.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

alunos prepararam itens para venda Mascote do programa União faz a vida animou as crianças

apresentações culturais foram feitas pelos alunos Exposição de trabalhos desenvolvidos durante o ano

Público compareceu no Espaço Criança Sorriso

me DÁ Um Café!
Ele atende pelo nome de Christian, é australiano e professor 

de inglês na internet, mora em Londres. Volta e meia eu o escu-
to para afinar o “listening” e ouvir a “palestra” que ele faz. Inte-
ressante.

Na aula de ontem, Christian estava falando sobre a linguagem 
formal e a informal. Ocorre que para os de fala inglesa quase sem-
pre a linguagem usada é daquela que para nós, latinos, costuma-
mos chamar de formal. Nós, latinos, somos da cabeça aos sapatos 
informais, não quero dizer tostos, indelicados, grossos, não, não 
quero dizer isso, até porque há exceções. Exceções, não mais.

Um dos exemplos que Christian deu foi de como povos dife-
rentes se comportam de modo diferente num bar, numa cafete-
ria, por exemplo.

Nós, latinos, chegamos dizendo – Me vê um café! Ou, então, 
– Me dá uma média com leite! Mais ou menos assim, regra ge-
ral. O sujeito que chega, o freguês, trata quem está atrás do bal-
cão como um seu empregado, como se empregados devessem 
ser assim tratados... 

Já um inglês, ou mesmo um americano, chega ao mesmo bar 
e diz – Olá, tudo bem? Por favor, uma xícara de café preto! Mais 
ou menos isso, nas traduções que fiz. – Ah, e o professor Chris-
tian disse ainda que mesmo que a pessoa seja velha conhecida 
da casa, freguês dos antigos, chega sempre do mesmo jeito, gen-
til e fazendo pedidos com as gentilezas ditadas pela boa educa-
ção. Mesmo que seja freguês antigo e conhecido, frise-se mais 
uma vez.

E aqui entre nós? No ambiente de trabalho, por exemplo, 
preciso do grampeador, me viro para a colega ao lado e ergo a 
voz: - Fulana, me dá daí aí o grampeador! Ou – Fulana, me ati-
ra o grampeador! Frases de sentença condenatória, tu não terás 
como escapar, estou te dando uma ordem, esquecendo que te 
peço um favor...

E em casa, marido e mulher? Bah, um horror, a começar pela 
porta do banheiro que não raro é deixada aberta quando um dos 
dois o está usando... Cruzes! Além disso, é costume a perda total 
do respeito e “distância” que deve haver entre o casal, os parcei-
ros. Linguagem de cerimonial de educação é para raros, muito 
raros. E quando um jovem educado segura a porta do banco para 
a “idosa”? A velha grossa (e neste caso é velha...) acha que é obri-
gação e não agradece. Latinos e brasileiros, cruzes!

CUiDaDO
Falei de educação aí em cima... É bom lembrar que as pesso-

as educadas, no ambiente de trabalho, por exemplo, aliás, em to-
dos os lugares, são consideradas frágeis, trouxas. Muitos tentam 
se aproveitar delas, afinal, os educados são uns abobados, é o que 
os estúpidos pensam. E crianças educadas, no colégio são víti-
mas de bullying. Que alguns “punhos fortes” coloquem os “con-
traventores” no devido lugar. Ferro neles. Ferro, eu disse.  

víTimaS
Ouça esta manchete catarinense – “Mulheres que traba-

lham para aplicativos de transporte têm que lidar com ca-
sos de assédio moral e sexual”. – Ah, mas não mesmo, que 
elas dirijam os carros sem que os vagabundos notem e parem 
ou num posto policial ou de gasolina, desçam e denunciem 
os covardes. Na minha delegacia, eles iam conhecer o Zé do 
Porrete, ele dirige um “aplicativo”...

falTa DiZer
Não sei se são as donas ou se são empregadas... Todos os 

dias, vejo mulheres que descem dos edifícios na Beira-Mar 
Norte, Florianópolis, para passear pobrezinhos cães de apar-
tamentos. Descem com os bichinhos e ficam paradas con-
versando ou sentadas num banco... E o bichinho numa trela 
de meio metro, parado. Odiosas. E eles, infelizes... 
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CARINE ARENHARDT 

O 
Rotary Club de 
Maravilha rea-
lizou na noite 
de sábado (23) 

a cerimônia para lembrar 
a fundação do Rotaract no 
município. A programação 
foi no Restaurante Sartori e 
marcou a posse oficial dos 
associados fundadores do 
Rotaract e diretoria. O Ro-
taract é formado por jovens 
de 18 a 30 anos e foi reativa-
do no município neste ano.

O presidente empossa-
do oficialmente é Gustavo 
Santa Catarina. Ele destaca 
que o objetivo é fortalecer 
ações voluntárias em prol 
da comunidade. Ele cita 
que já há algumas iniciati-
vas em andamento, a exem-
plo de ações em prol da 
ONG Ame Bicho de Mara-

ClUBe De ServiÇO O Rotaract é formado por jovens de 18 a 30 anos e foi reativado no município neste ano

Cerimônia marca a fundação do 
rotaract em maravilha

Presidente: Gustavo Santa Catarina 
Vice-presidente: Scheiler Neusa Schaefer
Protocolo: Jussara Kammler

Tesoureiro: Matheus Willmann
Secretária: Manoella Nathaly Shomoeller
Imagem pública: Dionatan valandro

vilha e participação no Fes-
tival de Lasanhas, que vai 
destinar parte dos lucros 
para o projeto Maravilha de 
Natal, beneficiando crian-
ças carentes. A cerimônia 
teve homenagens, pronun-
ciamentos e jantar de con-
fraternização. 

DIRETORIA EMPOSSADA

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

 associados fundadores do rotaract

Presidente eleito é Gustavo Santa 
Catarina

Governador do rotary Distrito 4740, João Carlos Becker, participou da cerimônia Mesa de honra composta por lideranças 

Diretoria do rotaract empossada na noite de sábado Presidente do rotary, Simone raber, comanda posse dos associados do rotaract
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COnCienTiZaÇãO Formatura teve a revelação das redações vencedoras e do “Bom Cidadão” das turmas

Proerd forma mais 338 alunos 
em maravilha
CARINE ARENHARDT 
NELCIR DALL’AGNOL

O Programa Educacional 
de Resistência às Drogas e à 
Violência (Proerd) formou, 
na noite de quarta-feira (27), 
338 alunos do 5º ano em Ma-
ravilha. Em 2019 o programa 
completa 20 anos de atendi-
mento no município, realiza-
do numa parceria entre Polí-
cia Militar e Rotary Club. 

A formatura foi realiza-
da no Ginásio Municipal de 
Esporte Gelso Tadeu Lara 
Mello. Os formados são alu-
nos de oito escolas munici-
pais, estaduais e particulares 
de Maravilha. O cabo da Po-
lícia Militar Jonathan Dalla 
Corte, coordenador do Pro-
erd, explica que os encon-
tros começaram em agosto 
e foram ministrados por três 
policiais instrutores para as 
16 turmas. 

Ao final das lições os alu-
nos do programa realizaram, 
em sala de aula, uma reda-
ção sobre os temas propostos 

pelo Proerd. Para representar 
os alunos, foi escolhida uma 
redação por turma. E para re-
presentar todos os alunos for-

mados, foi contemplada a 
aluna Kailaini Eduarda Ma-
chado, para fazer a leitura da 
redação. 

Na oportunidade, tam-
bém teve sorteio de prêmios 
para os alunos formados e um 
prêmio entre os professores 

das turmas. A noite teve ain-
da o sorteio de três bicicletas 
para os que concluíram com 
sucesso o programa. 

Fotos: Nelcir DallAgnol/Divulgação

Quase 340 alunos fizeram o juramento e receberam o certificado de conclusão do curso

Para representar todos os alunos formandos, foi contemplada a aluna Kailaini Eduarda Machado, para fazer a leitura da sua redação Bicicletas foram sorteadas na noite da formatura

autoridade e parceiros da PM no Proerd se fizeram presentesMascote Daren levantou a galera que esperava por ela
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CaPaCiTaÇãO
CDl e prefeitura promovem workshop 
Seja o Papai noel

O auditório da prefei-
tura de Maravilha sediou 
na manhã de sábado (23) 
workshop para interessa-
dos em aprender mais so-
bre o trabalho de Papai 
Noel. Com o nome Seja 
o Papai Noel, os conteú-
dos abordados trataram so-
bre características e técni-
cas para este trabalho. O 
workshop teve como media-
dor Franquito Pierri Probst.

 A programação foi orga-
nizada numa parceira entre 
a prefeitura de Maravilha, 
CDL e Associação Empresa-
rial e Núcleo do Desenvol-
vimento Comercial. Confor-
me o secretário de Indústria, 

Comércio e Turismo, Gelson 
Rossetto, o objetivo é capa-

citar as pessoas que atuam 
neste segmento, com técni-

cas de falas, gargalhadas e 
interação com o público.

Participantes do curso aprenderam sobre características e técnicas 

Divulgação

 Desde domingo (24) 
está sendo veiculada a nova 
campanha nacional da Jus-
tiça Eleitoral com foco no 
Jovem Eleitor. “Usamos a 
linguagem dos quadrinhos 
e dos super-heróis para fa-
lar com os cidadãos de 16, 
17 e 18 anos – quem sabe al-
guns mais velhos também 
– e mostrar a importância 
da participação no proces-
so eleitoral. Afinal, o nosso 
voto tem superpoderes”, ex-
plica Ana Cristina Rosa, as-
sessora-chefe de Comuni-
cação do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Com linguagem e ape-
lo visual modernos, toda a 
ação para os jovens foi de-
senvolvida usando o concei-
to de ilustração, estilo qua-
drinho americano, e será a 
primeira a utilizar o concei-
to e a logomarca das Elei-
ções 2020, que tem o slogan 
#SeuVotoTemPoder. No ma-
terial produzido pelo TSE, 
diferentes jovens refletem 
sobre questões como mo-
bilidade urbana, educação 
e espaços de convivência e 
destacam que seu voto re-
presenta seus interesses e 

Campanha voltada ao público jovem reforça o poder do voto 

Divulgação TSE

POlíTiCa Com linguagem e apelo visual modernos, toda a ação para os 
jovens foi desenvolvida usando o conceito de ilustração

Campanha reforça o poder do 
voto para jovens de 16 a 18 anos 

posicionamentos perante os 
representantes eleitos. Ao 
votar, tudo pode mudar, afi-
nal “seu voto tem superpo-
deres”.

“A ideia com a campa-
nha é mostrar que o jovem 
empoderado pelo voto pode 

influenciar em questões de 
seu interesse. É importan-
te que esse eleitor entenda 
o seu protagonismo e perce-
ba a importância de seu voto 
e da sua participação como 
agente da mudança”, explica 
Ana Cristina Rosa.

maravilha 
Em Maravilha, a campanha 
abre espaço para o 
atendimento aos jovens 
que pretendem fazer o 
título de eleitor. Conforme 
a chefe do cartório eleitoral 
de Maravilha, Mariana 
Machado Pícolo Flemming, 
jovens de 16, 17 e 18 
anos podem procurar o 
cartório para fazer o 
documento. “O principal 
objetivo dessa campanha 
é chamar o eleitor que não 
possui o título para fazer o 
documento”, destaca. 
O atendimento em Maravilha 
é de segunda a sexta-feira, 
das 12h às 19h. Para 
fazer o título, é necessário 
levar um documento com 
foto, comprovante de 
residência e rG (identidade). 
a campanha fica no ar 
até março de 2020 e a 
intenção é oferecer um 
prazo estendido para evitar 
fila. “inclusive o jovem que 
vier aqui no cartório fazer 
o título terá a oportunidade 
de conhecer uma urna 
eletrônica e simular uma 
votação”, acrescenta 
Mariana. 

No último dia 22 o Si-
coob antecipou a Black Fri-
day e realizou a campa-
nha nacional de consórcio, 
operando com desconto 
de 25% na taxa de admi-
nistração e comercializan-
do 3,5 milhões em cartas 
de crédito. Entretanto, com 
a grande demanda do ser-
viço, o desconto continuou 
até ontem (29). A campa-
nha é válida para todas as 
modalidades do produto – 
automóveis, motos, imó-
veis, maquinário agrícola, 
serviços e bens duráveis.

O Sicoob Consórcios é 
uma modalidade de com-
pra parcelada e programa-
da, sem incidência de ju-
ros, em que pessoas e/ou 
empresas se reúnem em 
grupos e contribuem, men-
salmente, com uma quan-
tia e em prazo determinado 
para que todos alcancem 
seus objetivos. Assim, o 
comprador experimenta 
um menor custo de aquisi-

ção em relação ao financia-
mento, podendo antecipar 
a liberação dos recursos 
contratados por meio de 
lances ou sorteios. Com o 
dinheiro em mão há ainda 
a possibilidade de descon-
to para pagamento à vista. 

O presidente do Si-
coob Credial, Hermes Bar-
bieri, reforça os benefí-
cios que o consórcio traz 
para associados e não as-
sociados da cooperati-
va. “Conquistar o imóvel 
ou o veículo dos seus so-
nhos, fazer um curso ou 
até uma viagem, tudo isso 
fica bem mais fácil quan-
do você conta com nos-
so Consórcio. É só escolher 
o plano que mais combina 
com as suas necessidades 
e adquirir bens e serviços 
com planejamento, segu-
rança e sem juros”, finali-
za. Para contratar um pla-
no do Sicoob Consórcios 
basta comparecer na coo-
perativa e fazer a adesão. 

COnSÓrCiOS

Sicoob Credial 
comercializa 3,5 milhões 
em Black friday 

Presidente, hermes Barbieri, destaca os benefícios do consórcio 

Divulgação

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

aO aGraDeCermOS a TODaS aS 
PeSSOaS e TODaS aS COiSaS, 
TUDO Se harmOniZarÁ

 Ao seguir a jornada da vida com es-
pírito de reverência e palavras de gratidão, 
até mesmo os piores espinheirais serão 
vencidos, as veredas se transformarão em 
caminhos amplos e a harmonia envolverá 
você. Hão de surgir pessoas que deposita-
rão confiança em você; e mesmo aqueles 
que antes o hostilizavam se tornarão seus 
aliados, admiradores e colaboradores.
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Colelitíase é o termo médico que sig-
nifica a presença de cálculos na vesícu-
la biliar (as chamadas “pedras na vesí-
cula”). Os cálculos biliares se formam 
quando o líquido armazenado na vesícu-
la biliar se cristaliza em um material se-
melhante a uma pequena pedra.

A bile contém água, colesterol, gor-
dura, sais biliares, proteínas e bilirrubi-
na. Os sais biliares desmancham as gor-
duras, e a bilirrubina confere às fezes sua 
coloração característica. Se o líquido bi-
liar contiver muito colesterol ou bilirru-
bina, sob algumas condições ele pode se 
solidificar formando os cálculos.

Os cálculos podem ser pequenos 
como um grão de areia até grandes como 
uma bola de golfe. Na vesícula podem se 
desenvolver apenas um grande cálculo, 
centenas de cálculos pequenos, ou qual-
quer combinação destes.

O diagnóstico do problema pode ser 
feito através de exames de imagem, mais 
frequentemente o ultrassom.

faTOreS De riSCO
- Sexo feminino 
- idade acima de 60 anos
- Obesidade
- Gestações
- Dieta rica em gorduras/colesterol e 
pobre em fibras
- Pessoas com histórico familiar de 
pedras na vesícula
- Diabetes
- Perda rápida de peso

qUe SinTOmaS eSTãO 
aSSOCiaDOS À COleliTíaSe?

Os sintomas decorrentes dos cálculos 
biliares são frequentemente chamados 
de “crise” de cólica biliar, pois ocorrem 
subitamente. Decorrem habitualmente 
da obstrução transitória do canal de sa-
ída da vesícula (o ducto cístico) por um 
cálculo. Um ataque típico pode causar:

- Dor persistente no abdome superior 
(geralmente do meio para a direita) que 
aumenta rapidamente de intensidade e 
dura de 30 minutos a várias horas
- Dor nas costas, entre as escápulas
- Dor no ombro direito
- Náuseas e vômitos

Os ataques frequentemente se se-
guem a refeições gordurosas, e podem 
ocorrer à noite.

Muitas pessoas com cálculos bilia-
res não têm sintomas. São os chamados 
“cálculos silenciosos”. Eles não interfe-
rem no funcionamento da vesícula, fíga-
do ou pâncreas. O médico decidirá se há 
necessidade de tratamento nestes casos - 
na maioria das vezes, o tratamento é des-
necessário.

POSSíveiS COmPliCaÇõeS
Numa minoria dos casos, os cálculos 

podem obstruir o fluxo normal de bile se 
eles se alojarem em qualquer dos ductos 
que levam a bile do fígado ao duodeno. 
Isso inclui os ductos hepáticos, que tra-
zem a bile do fígado; o ducto cístico, que 
leva bile à vesícula e pelo qual ela se es-
vazia; e o ducto biliar comum (ou colé-
doco), que leva a bile ao duodeno.

A obstrução destes ductos pode le-
var a inflamação de diferentes partes 
do sistema biliar. O ducto pancreático 
se une ao colédoco próximo ao duode-
no, onde eles desembocam num orifício 
comum - a papila. Se o cálculo bloque-
ar a saída do ducto pancreático, as en-
zimas pancreáticas ficam “aprisionadas” 
no pâncreas, causando uma doença po-
tencialmente grave chamada pancreati-
te aguda.

Se qualquer destes ductos persis-
tir bloqueado por um período signifi-
cante de tempo, pode ocorrer a infecção 
das estruturas do sistema biliar - o que 
pode ser grave e até mesmo fatal. Sinais 
de alarme de problemas sérios são febre, 
icterícia e dor persistente.

COleliTíaSe – PeDra 
na veSíCUla

COmO é O TraTamenTO?
Para pessoas com doença sintomáti-

ca, há dois métodos cirúrgicos para re-
moção da vesícula e seus cálculos, sob 
anestesia geral:

Colecistectomia aberta: é o tratamento 
cirúrgico clássico. Este procedimento requer 
uma incisão no abdome. O paciente perma-
nece no hospital por cinco a sete dias em re-
cuperação.

Colecistectomia videolaparoscópica: é o 
tratamento cirúrgico atual, em que a vesícu-
la é removida através de uma pequena inci-
são abdominal usando um tubo com ilumi-
nação. O cirurgião vê o procedimento inteiro 
através de um monitor de televisão. Como 
não há cortes grandes através da musculatu-
ra da parede abdominal, o período de recu-
peração é consideravelmente menor.

Quando há cálculos nas vias biliares, o 
tratamento pode incluir a endoscopia, atra-
vés de um procedimento chamado Colan-
giopancreatografia Endoscópica Retrógrada. 

aS PeSSOaS nãO PreCiSam 
De SUaS veSíCUlaS?

Felizmente, a vesícula não é um órgão 
vital. Perdê-la não irá requerer nem uma 
mudança na dieta. Uma vez que a vesícula 
é retirada, a bile flui diretamente do fígado 
ao duodeno pelos ductos biliares, ao invés 
de ficar armazenada na vesícula.

Entretanto, como não há o armaze-
namento, ela flui com maior frequência 
ao intestino e sem sincronia com a passa-
gem de alimentos, causando diarreia em 
alguns casos.

Fonte: Federação Brasileira 
de Gastroenterologia
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SaÚDe Para médico, diversos casos atendidos no pronto-socorro são de pessoas que precisam de assistência psicológica

equipe do hospital São José relata perfil de 
pacientes do setor de urgência e emergência
EDERSON ABI

O 
Hospital São José 
recebe dezenas 
de pacientes to-
dos os dias com 

os mais diversos problemas. 
São moradores de Maravilha 
e região que necessitam de 
diferentes tipos de assistência 
profissional. De acordo com 
um levantamento feito pelo 
hospital, no setor de urgên-
cia e emergência, que são de 
pacientes graves, os casos que 
mais são atendidos são AVC, 
infarto e insuficiência respi-
ratória, situações causadas 
pela idade, na maioria. 

Para o médico da urgên-
cia e emergência, clínico ge-
ral Adyvo Vieira Stein, os ca-
sos atendidos mostram a 
presença da população idosa 
na unidade. As pessoas com 
mais idade chegam com di-
versos problemas em decor-
rência disso, mas também por 
estar com o corpo mais fragi-
lizado, sofrendo quedas, por 
exemplo. 

De acordo com a enfer-
meira Marlice Röpke, o fluxo 
é de 30 a 40 pacientes por dia 
no pronto-socorro. Os pacien-
tes graves representam 5% de 
todo o atendimento do Hos-
pital São José. Marlice lembra 

que a triagem é importante e a 
verificação de como o pacien-
te está. “A maioria dos casos 
poderia ser atendido e resolvi-
do nos postos de saúde, como 
os enquadrados na triagem 
verde e azul, correspondendo 
a 65% de todo o atendimento 
no Hospital São José”, frisa.  

Apesar da intensidade de 
atendimentos, o médico Ady-
vo Vieira Stein afirma que o 
Hospital São José é o mais re-
solutivo da região no setor de 
urgência e emergência. O alto 
grau de situações resolvidas 
se justifica pela equipe que 
possui e os equipamentos 
disponíveis para o trabalho.

População idosa representa maioria dos casos atendidos no setor de urgência e emergência

Fotos: Ederson Abi /O Líder

ATENDIMENTOS HOJE

infarTO 
em JOvenS
De acordo com o médico, 
o hospital tem atendido 
mais casos de jovens 
homens com infarto. 

“inclusive, atendi um 
rapaz com 30 anos aqui 
infartado”, afirmou. Em 
Chapecó, uma jovem de 

22 anos sofreu infarto 
recentemente no local de 
trabalho. 
Para o profissional, os 

casos precisam ser 
investigados com cautela 
para saber o que está 
acontecendo. infarto, 
geralmente, é uma ação 
do corpo em razão da 
idade, mas os casos 
de jovens infartados 
fogem totalmente 
das características 
de evolução de lesão 
miocárdica, conforme 
o médico. Ele acredita 
que os casos podem 
aumentar nos próximos 
anos e alerta os “atletas 
de fim de semana”, que 

fazem apenas uma 
atividade de forma 
esporádica e de alta 
intensidade. 
Em relação ao 
diagnóstico, o médico faz 
um alerta aos colegas 
profissionais da região, 
pois algumas situações 
do quadro clínico podem 
passar despercebidas 
no atendimento do 
plantão. Ele cita um 
caso em que o paciente 
chegou ao hospital 
São José reclamando 
de dor no pescoço e na 

parte superior do tórax. 
após atendimento, a 
lesão no coração foi 
confirmada. 
Entre os exames para 
diagnosticar ou prevenir 
casos mais graves, 
o profissional sugere 
consulta ao médico e a 
realização de exames 
como colesterol, 
eletrocardiograma, 
painel cardíaco e uso 
de esteira para verificar 
o funcionamento do 
coração. “Precisa 
investigar”, alerta. 

Médico adyvo vieira Stein trabalha no pronto-socorro e atende até 20 casos por dia

Vermelho (5%):  Urgência e 
emergência, como infarto, 
avC, politrauma grave, PCr, 
insuficiência respiratória

Amarelo (30%): Cólica renal, febre 
alta, acidente de trânsito, hipertensão, 
hipoglicemia, cortes grandes

Verde (50%): Dor 
abdominal, vômito, dor 
de cabeça, cortes leves, 
gripes, entorse

Azul (15%): retornos 
ortopedia, aplicação de 
medicação, curativo
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Quando um médico afirma que a 
população precisa buscar ajuda de um 
psicólogo para enfrentar alguns dos 
problemas que atingem o pronto-socorro 
do hospital mostra um cenário diferenciado 
e preocupante. Para adyvo vieira Stein, 
a saúde da população de Maravilha está 
boa. No entanto, ele tem observado o 
crescimento do quadro psicológico que 
leva as pessoas até o pronto-socorro: 

crise de ansiedade, convulsão, tremores, 
desmaios, dor no peito, formigamento na 
boca e no braço. “Temos muitos casos 
desses no plantão aqui no hospital”, afirma. 
Entre os fatores, problemas familiares 
e no relacionamento em casal. a crise 
nervosa está ligada à qualidade de vida 
e as pessoas são encaminhadas, após 
atendimento, para a psicóloga do hospital 
São José vanderléia da Costa.  

Como o Hospital São José possui 
uma psicóloga para os atendimentos, 
a equipe trabalha em conjunto para 
resolver os problemas de quem pre-
cisa do atendimento. Vanderléia da 
Costa explica que é acionada quan-
do existe alguma situação emocional 
do paciente. “A dor de cabeça não era, 
talvez, o que ela precisava. Realmente, 
precisava de uma escuta, de um acom-
panhamento. E muitas pessoas não 
sabem que têm um problema emo-
cional, mental. Acreditam que seja fí-
sico, mas trata-se de cunho psicológi-
co, emocional”, afirma. 

Entre os casos mais atendidos, a 
profissional relata a crise de ansieda-
de, em que a pessoa chega ao pronto-
socorro achando que está com infarto. 
Mas na verdade, é crise de ansiedade.  

“A gente atende, eu tento acalmar a 
pessoa e encaminhar”, explica. 

Ela afirma que os casos são enca-
minhados pelo posto de saúde e pelo 
Caps. Em vários cenários, houve per-
da trágica ou algum trauma na infân-
cia e a pessoa não percebe que precisa 
superar algumas lembranças. A psi-
cóloga diz que os pacientes têm uma 
vida boa, trabalho interessante, mas 
não se dão conta de que precisam de 
acompanhamento. “Elas simplesmen-
te vão vivendo e em um momento isso 
explode. Fazer a psicoterapia é muito 
importante. Um cenário fantástico se-
ria em cada posto ter um psicólogo”, 
relata.  Ela acredita que a cada 10 pa-
cientes, oito possuem problemas emo-
cionais e não conseguem lidar com a 
situação. 

enTenDer 
qUe PreCiSaCiDaDe DOS iDOSOS

SaÚDe BOa e O PSiCOlÓGiCO aBalaDO

Psicóloga vanderléia alerta para o entendimento de que as pessoas precisam de ajuda 
para superar traumas e medos

Um levantamento do Jor-
nal O Líder, em 2018, mos-
trou que a cidade de Mara-
vilha possui mais idosos do 
que crianças, sendo que a 
população de pessoas acima 
dos 60 anos cresce de forma 
mais acelerada. No Hospi-
tal São José, essa presença no 
município fica mais evidente. 
Com um alto número de ido-
sos atendidos no setor de ur-
gência e emergência, o mé-
dico alerta para os cuidados 
com a saúde dessa faixa etá-
ria da população. 

Entre os casos, a unidade 
recebe pessoas com quadro 
de infecção urinária, lesão 
neurológica e infecção respi-

Enfermeira Marlice afirma que maioria dos casos gerais do hospital poderia ser atendida nos postos de saúde

ratória. O médico afirma que a 
maior causa desse problema é 
a desidratação. Os idosos não 
estão ingerindo água e ficam 

doentes. Para o clínico geral, 
tomar mais água acima dos 60 
anos evita 70% dos problemas 
no corpo. 
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Vitrine

por LUCIANA GRANDO tURAttI
dELLACOR ATELIê

COrTinaS e SUaS SenSaÇõeS
você sabia que além das funções técnicas, as cortinas influenciam 
diretamente nas sensações de um ambiente?

Grande parte dos clientes 
nos procura com o objetivo 
de atendermos suas necessi-
dades básicas no que diz res-
peito à privacidade e controle 
de luminosidade. Ok! Até aqui 
todo mundo já sabe que é pa-
pel das cortinas nos garan-
tir esses privilégios. O que a 
maioria não sabe é que vestir 
a casa vai muito além de co-
brir janelas. 

Enquanto um determi-
nado tecido pode trazer con-
forto através de sua compo-
sição como um todo, outro 
pode garantir um ambiente 
mais sério e impessoal pelo 
mesmo motivo. As cores in-
fluenciam diretamente nes-
sa questão, a proporção de 
tecido e o modelo a ser con-
feccionado também. Corti-
nas mais lisas e claras ten-
dem a ser mais discretas, 
transmitindo com sutileza 
sua presença delicada, em al-
guns casos podem transmi-
tir a sensação de amplitude. 
Já os tecidos mais robustos 
ou modelos mais incremen-
tados, como as cortinas com 
xales ou reposteiros, nos tra-
zem ambientes mais acon-
chegantes e acolhedores. 

É importante entender o 
leiaute do cômodo, quem o 
habita e quais atividades são 
desenvolvidas ali. Se esse es-
paço necessita de luz ou blo-
queio solar, se é amplo ou 
oprimido, claro ou escuro. 
Em ambientes corporativos e 
comerciais, geralmente bus-
ca-se transmitir seriedade e 

confiança. É possível intensi-
ficar essas características se 
alinharmos os elementos de-
corativos somados aos servi-
ços prestados. Outro ponto re-

levante é a personalidade do 
cliente, a rotina da família ou 
da empresa, e até mesmo o es-
tilo arquitetônico da constru-
ção, para que a escolha fique 

harmônica. 
 São diversos questiona-

mentos durante a consultoria, 
que nos norteiam para a defi-
nição do tecido e modelo ide-
al. Essa visão é essencial para 
que a decoração de um modo 
geral fique em harmonia. 

Fotos: Arquivo pessoal
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

1 - OnDe faZer
Antes das ideias para festa 

de confraternização empresarial, 
pense primeiro sobre o perfil da 
sua empresa: seu tamanho, nú-
mero de funcionários e o estilo.

Isso conta muito e já auxilia 
na escolha do lugar e na quanti-
dade de comida, por exemplo. 
Se possível, é interessante sair da 
empresa para que ninguém sinta 
como se ainda estivesse no horá-
rio de expediente.

Se o perfil dos seus funcio-
nários é de pessoas mais sérias, 
fechar um restaurante pode ser 
uma opção. Uma empresa mais 
jovem poderia optar por um ka-
raokê ou contratar um DJ para 
um festa em um clube ao ar livre.

Vale também calcular a ida-
de média dos convidados para 
que se torne mais fácil definir o 
local do evento.

2 - COmO COnviDar
Uma primeira ideia de con-

vite para festa de confraterniza-
ção da empresa é enviá-lo por 
e-mail. Assim é garantido que 
todos os funcionários receberão.

Outra opção é entregar con-
vites impressos através dos su-
periores. Também é bom fixar 
essas impressões nos quadros 
de comunicação da empresa 
para que todos passem e vejam.

Caso seja permitida a par-
ticipação de familiares, é ne-
cessário separar esses convites 
e confirmar suas presenças. A 
quantidade de pessoas a mais 
pode mudar muito a conta 
de participantes, então esteja 
preparado.

3 - COmO CheGar
Escolheram comemorar fora 

da empresa? Se a festa for próxi- exCelenTe fim De Semana a TODOS!

Esperamos que com as nossas dicas de como 
organizar uma confraternização de fim de ano você 

consiga realizar uma excelente festa para sua empresa.

De fim De anO

COmO OrGaniZar

COnfraTerniZaÇãO
Uma feSTa De

agora que estamos no último trimestre do ano, as 
empresas começam a pensar como organizar 
uma festa de confraternização de fim de ano. E, 

principalmente, quem vai ficar responsável por preparar tudo.
Geralmente a tarefa de organização fica com o 
Departamento Pessoal e o rh. leia nossas ideias de 
festa de fim de ano para empresas e prepare uma grande 
confraternização em pouco tempo.

ma da empresa, os funcionários 
podem ir a pé ou de carona. Caso 
seja um pouco mais longe, o ideal 
é contratar um transporte fretado 
para ida e volta do evento. Isso fa-
cilita a vida de quem irá à festa de 
confraternização da empresa!

4 - O qUe Servir
A comida dá o tom da festa, 

seja com canapés ou com chur-
rasco. É interessante lembrar que 
alguns funcionários podem ter 
intolerância ou não comer deter-
minados alimentos.

Algumas ideias para uma 
festa de confraternização de em-
presa ficar diferente são as op-
ções sem glúten e sem lactose 
e para vegetarianos.

Além da comida, existe 
a preocupação com talheres, 
pratos e copos. Para calcular 
todas as quantidades, a melhor 
opção é escolher calculado-
ras on-line, que são práticas e 
abrangem comida e utensílios.

É muito comum servir be-

bidas alcoólicas nestas festas. 
Para evitar o exagero, uma op-
ção é servir apenas após a re-
feição ou limitá-las até um de-
terminado horário. Para festas 
com álcool, sugerimos cortar 
os energéticos, pois a combi-
nação não é recomendada.

5 - e aS meTaS?
A festa de fim de ano é um 

momento ótimo para falar so-
bre as conquistas e os objeti-
vos da empresa, mas é impor-
tante ter cuidado. 

Apresentações longas po-
dem fazer com que as pesso-
as se desliguem e não prestem 
mais atenção, principalmen-
te considerando que tem uma 
festa esperando lá fora.

Além disso, o ideal é ser-
vir a comida antes, mesmo 
que sejam aperitivos ou um 
café da manhã para evitar que 
as pessoas fiquem de mau hu-
mor e saiam da festa recla-
mando.

6 - COmO enTreTer
Se sua empresa possui uma 

banda, esse é um ótimo momen-
to para uma apresentação. Essa é 
uma oportunidade de mostrar os 
talentos escondidos da empresa.

Se a verba for maior, existem 
opções bem diferentes que tor-
narão a festa muito mais diverti-
da, como cabines fotográficas, fli-
perama, serviços de maquiagem 
e massagem.

É bom ter um espaço que in-
centive a interação dos funcioná-
rios com mesas, cadeiras confor-
táveis e até pufes.

Caso permita a presença de 
familiares, saiba que essa intera-
ção será menor. Os funcionários 
vão passar mais tempo com as 
pessoas conhecidas e menos tem-
po fazendo networking no even-

to com pessoas de outras áreas.

7 - COmO Terminar
Uma boa ideia para incluir 

ao organizar uma festa de confra-
ternização de fim de ano é fazer 
algum sorteio.

Esse sorteio pode trazer re-
ferências às atividades realiza-
das durante o ano. Por exemplo, 
quem realizou mais metas rece-
be mais cupons para o sorteio.

Além de melhorar o desem-
penho da equipe durante o ano, 
traz uma sensação de reconheci-
mento do seu trabalho.

Outra opção é um amigo-
secreto. Neste caso é impor-
tante que se estipule valores 
mínimos e máximos para que 
ninguém sinta que saiu preju-
dicado no presente.
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

aGenDa De evenTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 51

MFBP
VIRALIZAR
EXTALPO
NARIZVOCE

LEGGERAIS
ANELARRAS

OMMDADO
DAEDOOC

REIGNACR
BATATAROSTI

BAOSTIM
ELASUCURI
LIMBOMAN
HAALAMEDA

CANALHASAL

Sensação
da sín-

drome de
Burnout

(?) e qual: 
exatamen-

te igual

Salto com
(?), moda-
lidade do
atletismo

Minas (?): 
localização
do museu 
de Inhotim

Poeta
cantor
como
Orfeu

Peça de
jogos de
tabuleiro

(?) ultra-
passados: 
anacro-
nismos

Devasta
como o

desastre
natural

Fala típica
da pessoa

espiri-
tuosa

Prato
crocante
da culiná-
ria suíça

Nome da
letra
muda

(?) Maia,
cantor de
"Azul da 

Cor do Mar"
"(?) me
Deixou",
sucesso
de Skank
Lugar das
almas dos
não batiza-
dos (Catol.)

Homem,
em inglês

Conjunto
de

pessoas
abjetas

Via arbo-
rizada em
grandes
cidades

Tempero 
usado pa-
ra matar
lesmas

Cobra do
Pantanal

Expressão
gaúcha

Comida (?),
prato como
nhoque ou

lasanha

O dedo da
aliança

Reino, em
inglês

Cifra do 
acorde em
ré maior
(Mús.)

Antigo 
líder etíope
Prazer do
generoso

Etapa de pós-produ-
ção de um álbum

Perna, em
inglês

Estudei
"Mais (?)",
programa

de TV

Conjunto de etapas de
resolução da infra-

ção penalInterjeição
de aprovação

Peça de
roupa
social

Órgão ex-
terno do
aparelho

respi-
ratório

Repercutir 
rapida-

mente na
internet

Substância que
causa alergia após
picada

3/leg — man — rás. 4/aedo. 5/reign. 7/canalha — mixagem. 8/costumes. 11/batata rosti.

eSPaÇO GOUrmeT

inGreDienTeS 
500g de feijão carioquinha cozido
200g de toucinho
1 concha de óleo
1 cebola média picada
4 dentes de alho
5 ovos
1 colher de sopa de sal com alho
Cheiro verde a gosto
200g de farinha de mandioca

feiJãO TrOPeirO

mODO De PreParO
Coloque o óleo em uma panela e doure a cebola, acres-
cente o bacon e frite bem. Adicione o alho, sal e os 
ovos, misturando com cuidado para que não se despe-
dacem muito. Refogue o feijão, baixe o fogo, misture a 
farinha aos poucos e o cheiro verde.

1º/12 Caminhada das Lanternas – 20h 
– Saída da igreja Evangélica de Confissão 
luterana no Brasil (iEClB) 

6/12 Festa Verãozinho em dose dupla – 
23h55 – Green Club

7/12 Apresentação de Patinação – 17h – 
Ginásio Municipal Gelson Tadeu lara 
- Sarau da Prenda Jovem – 21h – CTG 

Juca ruivo

8/12 Natal em Família – 17h – Centro 
Sociocultural

14/12 Festa Sunset – 17h – Play Club

15/12 Show com Piano de Cristal e voz 
de Micheli Fortes – 20h – Espaço Criança 
Sorriso 

maravilha  

O primeiro relato do 
uso de pijamas vem do sé-
culo XVI. Nessa época, as 
pessoas usavam camadas 
e mais camadas de roupas 
apertadas e desconfortá-
veis. Então, o pijama sur-
giu da necessidade de, ao 
final do dia, vestir peças 
confortáveis para dormir. 
Felizmente, hoje em dia 
temos muito mais liber-
dade para escolher nos-
sas roupas, tanto que usar 
peças que fazem referên-
cia aos pijamas tornou-
se tendência. Sim, depen-
dendo da peça, você pode 
literalmente usar um pija-
ma para sair na rua!

A tendência de “vesti-
dos camisola”, “slip dress” 
ou “camisoles”, são mo-
delos que fazem referên-
cia a detalhes que temos 
nas roupas de dormir: te-
cidos leves, transparência 
e rendas. Vale apostar em 

uma blusinha de cetim 
ou seda com alcinha fina, 
um vestido leve com ren-
da no decote ou barra ou, 
por fim, em um conjun-
to de calça e camisa esti-
lo pijama!

O único cuidado que 
devemos ter para aderir à 
tendência é para não pa-
recer que saímos de casa 
do mesmo jeito que acor-
damos. Para retirar a re-
ferência de roupa de dor-
mir podemos combinar 
as peças com outras op-
ções mais urbanas, como 
tênis, sandália, jeans ou 
outra peça que decidi-
damente não se parece 
com um pijama. Também 
não podemos abusar das 
transparências, decotes e 
comprimentos. Fora isso, 
podemos ser muito feli-
zes e confortáveis na rua 
tanto quanto somos em 
casa!

De pijama na rua
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Vitrine

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

Leane, que seus caminhos sejam sempre de muita luz, que seus 
propósitos sejam sempre alcançados e que sua vida tenha muita 

alegria, saúde, tranquilidade, sorrisos e harmonia. Felicidades, 
parabéns pelo aniversário neste dia  27.

Festa em grande estilo na casa da empresária Márcia 
Folletto, que comemorou seu aniversário com suas 
amigas no último sábado (23).
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

POr DiaS COm maiS GenerOSiDaDe 

Achei esta definição sobre a generosidade muito linda, 
diz que é a virtude em que a pessoa tem quando acrescenta 
algo ao próximo. Ela se aplica também quando a pessoa que 
dá algo a alguém tem o suficiente para dividir ou não. Não 
se limita apenas em bens materiais. Generosos são tanto as 
pessoas que se sentem bem em dividir um tesouro com mais 
pessoas porque isso as fará bem, tanto quanto aquela pessoa 
que dividirá um tempo agradável para outros sem a necessi-
dade de receber algo em troca.

E aí faço um questionamento: estamos tendo atitudes 
de generosidade? O que estamos acrescentando na vida das 
pessoas? Quais são os tesouros que estou dividindo com os 
próximos? 

Mas você deve estar pensando, como faço tudo isso? 
Meus queridos, saibam que não é difícil. Seremos genero-
sos quando cumprimentarmos alguém, lhes questionando 
se está tudo bem, e que esta seja nossa vontade, não ape-
nas uma mera formalidade. Doar nosso tempo para os pró-
ximos, com uma escuta ativa e amorosa, é sim um ato de ge-
nerosidade.

Inclusive tem uma frase incrível atribuída à Kaayke Fox e 
que lembro todos os dias. Leia com bastante atenção… gra-
ve, compartilhe: 

“O maior presente que você pode dar a alguém é o seu 
tempo. Porque dando o seu tempo, você estará dando uma 
parte da sua vida que nunca mais vai voltar…” 

Muitas pessoas não são generosas porque não conse-
guem confiar nessa lei universal: tudo aquilo que a gente dá, 
acaba voltando de uma forma ou de outra.  

Se gentileza gera gentileza, generosidade gera genero-
sidade. 

Para encerra minha coluna vou deixar uma reflexão para 
vocês. 

Para concluir essa reflexão, compartilho outro trecho 
desse incrível artigo:

“A generosidade implica sempre atenção à pessoa, amor. 
Nem atos de natureza religiosa são, necessariamente, genero-
sos, veja-se os atos terroristas e homicidas dos fundamentalis-
tas em nossa atualidade. Amor ao ser humano implica tole-
rância, reconhecimento de que o outro, como eu mesma, tem 
direito às suas escolhas e às decisões sobre o seu destino. Gene-
rosidade não se ensina, é algo que provoca, convoca os outros 
por meio do exemplo que alguém dá com sua própria condu-
ta, e não de palavras que profira. Como Gandhi fez, quando, 
em vez de apenas falar que é possível agir sem recorrer à vio-
lência, agiu sempre pacificamente. Ele tinha uma confiança 
generosa no ser humano”, Dulce Critelli.

em flOrianÓPOliS Prefeito em exercício esteve na capital 
catarinense e se reuniu com várias lideranças estaduais 

Donati garante recursos para 
saúde, educação e infraestrutura

A semana foi de boas notí-
cias para Maravilha. Na quinta-
feira (28) o prefeito em exercí-
cio, Sandro Donati, confirmou 
novos recursos para o municí-
pio, em viagem a Florianópo-
lis. Os investimentos são para 
infraestrutura, saúde e educa-
ção. Na capital, Donati recebeu 
a confirmação da renovação da 
licença ambiental para a con-
tinuidade das obras do sanea-
mento básico. 

As obras foram retomadas 
neste ano no município e re-
presentam a terceira e quarta 
etapas do projeto e consistem 
na conclusão das estações ele-
vatórias dos resíduos e constru-
ção da estação de tratamento 
de esgoto (ETE). 

Na Casan, ficou garanti-
da para a segunda quinzena de 
dezembro a chegada de duas 
bombas para o poço profundo 
no Aquífero Guarani. “A garan-
tia é do diretor-administrativo 
da Casan, Evandro André Mar-
tins, com quem conversei sobre 
o poço profundo e também pe-
dimos a cessão de uso do terre-
no da Casan no Bairro Bela Vis-
ta para a base Koban da Polícia 
Militar”, disse o prefeito.

emenDaS e inDiCaÇõeS 
Conforme agenda do prefeito em exercício, as audiências na assembleia legislativa 
de Santa Catarina foram com os deputados Moacir Sopelsa, ada de luca e valdir 
Cobalchini e com o vice-presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, que garantiu 
emenda parlamentar de r$ 350 mil para custeio da saúde e r$ 150 mil para 
capacitação de professores da rede municipal de ensino. “Os vereadores ivo Badia 
e Marclei Grando encaminharam o projeto para a capacitação de professores, o que 
deve acontecer no próximo ano. a expectativa é que os recursos para a saúde sejam 
obtidos até o fim deste ano”, relatou Donati.
O deputado Moacir Sopelsa também indicou r$ 150 mil para custeio na Saúde; a 
deputada ada de luca r$ 100 mil para iluminação pública com lED e r$ 175 mil 
para pavimentação asfáltica e o deputado valdir Cobalchini assegurou para 2020 a 
indicação de r$ 100 mil para pavimentação e r$ 400 mil para a ponte na avenida 
7 de Setembro. “Temos a expectativa de contar com o governo do Estado para que 
possamos concretizar todas essas ações”, finalizou Donati.

visita ao diretor-administrativo da Casan, Evandro andré Martins

Divulgação

Na manhã de quinta-fei-
ra (28) um grupo de jovens 
concluiu, após oito meses, 
o curso sobre bovinocultu-
ra leiteira em Flor do Ser-
tão. Disponibilizada gra-
tuitamente, a capacitação 
é fruto de uma parceria en-
tre entidades: Epagri, Ci-
dasc, Icasa, Banco do Bra-
sil, Sicoob Credial, Sulcredi 
São Miguel, Cooperativa Re-
gional Auriverde, Sindicato 
dos Trabalhados na Agricul-
tura Familiar de Maravi-
lha e Região, Sindicato dos 
Produtores Rurais de São 
Miguel do Oeste e prefei-
tura de Flor do Sertão, atra-
vés da Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente.

Segundo Mircon 

flOr DO SerTãO
Certificados do curso sobre bovinocultura 
leiteira são entregues

Frühauf, gerente regio-
nal da Epagri, essa união de 
forças reforça a importân-
cia de investir na juventude, 
acreditando em seu poten-

cial e vislumbrando cami-
nhos de sucesso para o em-
preendedor do campo. 

O prefeito, Sidnei José 
Willinghöfer, além de agra-

decer às instituições parcei-
ras, manifestou contenta-
mento com o bom número 
de jovens do município dis-
postos a buscar qualificação. 

alunos receberam a certificação na quinta-feira (28)

Divulgação
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COnheCimenTO
Grupo escoteiro raízes visita museu militar de Panambi

O Grupo Escoteiro Ra-
ízes de Maravilha visitou o 
Museu Militar Brasileiro lo-
calizado em Panambi/RS, 
fundado em 18 de novem-
bro de 2009 e aberto ao pú-
blico para visitação em feve-
reiro de 2011. A Associação 
foi criada por Sefferson Stein-
dorff, um dos maiores cole-
cionadores de viaturas mili-
tares do Brasil, por respeito 
e admiração que cultiva des-
de criança, por ser um me-
nino órfão de pai e de famí-
lia muito humilde, que por 
muitas vezes saciou a fome 
dentro das unidades milita-
res da cidade de Santa Maria. 

O Museu conta com acer-
vo de aproximadamente 165 
viaturas. Dentre as atrações 
destacam-se os Boeings 737-
300, sendo um ambientado 

em sala de cinema e biblio-
teca, e outro em sala de ex-

posição de artefatos militares 
históricos. O objetivo da As-

sociação é preservar e con-
servar a história da FEB e 

das Forças Armadas Brasilei-
ras, promovendo a cultura e 
o conhecimento histórico.

Trilha 
Na oportunidade, o Gru-

po Escoteiro Raízes também re-
alizou uma trilha na mata da ci-
dade gaúcha de Iraí. Conforme 
os chefes integrantes do grupo, 
as atividades do ano estão encer-
rando e o objetivo com a visita ao 

Rio Grande do Sul foi oportuni-
zar um dia agradável, de grande 
riqueza histórica, conhecimento, 
aprendizado e diversão. Em meio 
à natureza, o passeio também 
foi para recarregar as energias e 
se reconectar com o escotismo. 

Os maravilhenses encon-
traram ainda o Grupo Escotei-
ro Coroados de Iraí, e conversa-
ram sobre a realização de uma 
atividade conjunta em 2020. 

visita ao Museu Militar Brasileiro

Grupo aproveitou para fazer trilha em meio à natureza

Fotos: Divulgação

COnCeSSãO De USO Edital prevê pontuações pela geração de empregos e edificações a serem construídas 

maravilha tem cinco lotes industriais em 
licitação para instalação de novas empresas 
CARINE ARENHARDT

O governo municipal de 
Maravilha, por meio da Secre-
taria de Indústria, Comércio 
e Turismo, está licitando cin-
co lotes, localizados nas áreas 
industriais do município, para 
instalação de novas empresas. 
Conforme o secretário da pasta, 
Gelson Rossetto, um lote fica na 
sessão Barro Preto, próximo ao 
posto da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF), e quatro na sessão 
Humaitá, na região próxima ao 
CTG Juca Ruivo. 

Rossetto explica que a lici-
tação é na modalidade de con-
corrência pública e as empresas 

que apresentarem as melho-
res propostas poderão se insta-
lar no local. O secretário explica 
que o edital prevê pontuações 
em cada item proposto. 

“As empresas apresentam a 
proposta baseada em número 
de empregos a serem gerados, 
edificações em metros quadra-
dos a serem construídas, e tam-
bém algumas situações para 
que a empresa contemple algu-
ma coisa para beneficiar a co-
munidade, a exemplo de leite 
para a merenda escolar”, expli-
ca Rossetto. 

Os interessados devem 
apresentar as propostas até o 
dia 7 de janeiro de 2020. Ne-

nhum dos cinco lotes tem imó-
veis já edificados. As empresas 

vencedoras poderão permane-
cer no local por 10 anos, pror-

rogáveis por igual período, no 
modelo de concessão de uso. 

LOCALIZAÇÃO DOS LOTES 
Lote A: com área de 
6.090,73m², localizado na 
rua ayrton Senna
Lote K: com área de 
2.654,93 m², localizado na 
rua Paulino Francisco de 
Oliveira
Lote I: com área de 1.707,80 
m², localizado na rua 
Paulino Francisco de Oliveira
Lote M: com área de 
1.960,00 m², localizado na 
rua Paulino Francisco de 
Oliveira
Lote S: com área de 
4.249,32 m², localizado na 
avenida industrial

Carine Arenhardt/O Líder

Terreno de esquina da rua Paulino Francisco de Oliveira
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A diferença é muito gran-
de. Alimentos transgênicos 
são sementes geneticamen-
te modificadas para promover 
alguma facilidade no culti-
vo, como, por exemplo, se-
rem menos suscetíveis a pra-
gas. Apesar de serem mais 
resistentes por terem genes 
de outros organismos em sua 
composição, alimentos trans-
gênicos não podem ser con-
siderados orgânicos e seus 
efeitos na saúde humana ain-
da são pouco conhecidos.

Já os alimentos conven-
cionais são os que provêm do 
sistema de produção que usa 
matérias-primas e tecnologias 
agrícolas. Eles são produzidos 
com o uso de adubos quími-
cos e agrotóxicos legalizados, 
que se utilizados em exces-
so, podem gerar contamina-
ção e erosão do solo, conta-
minação dos rios e em águas 
subterrâneas, causar perda na 
diversidade genética, polui-
ção do meio ambiente e ma-
lefícios à saúde humana.

SaÚDe Um projeto está habilitando agricultores do município interessados em produzir alimentos 
certificados como orgânicos 

Com benefícios para a saúde, alimentos orgânicos 
ganham incentivo para produção em maravilha 

A busca por uma alimen-
tação saudável é o objetivo de 
muitas pessoas, mas ao longo 
desta jornada de descobertas, 
muitas dúvidas acabam sur-
gindo. Nesta matéria vamos 
abordar o que são alimentos 
orgânicos, o que os diferencia 
dos convencionais e quais be-
nefícios trazem para a saúde.

Alimento orgânico é aque-
le produzido pela agricultu-
ra orgânica, ou seja, através 
de um processo que não utili-
za fertilizantes artificiais, pes-

ticidas ou adubo químico. 
Seu cultivo tem como objeti-
vo promover soluções social e 
ambientalmente sustentáveis, 
seja através do uso de adubo 
orgânico, do sistema de rota-
ção de terrenos ou do controle 
natural de pragas.

Ao contrário do que mui-
tos acreditam, os produtos or-
gânicos não se restringem a 
frutas, legumes e verduras. 
Podemos citar como exemplo 
o arroz, o feijão, vinho, mel, 
cacau e até mesmo chocolate. 

MARAVILHA INICIA PROCESSO DE 
CERTIfICAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS

O projeto maravilhense foi aprovado pelo Ministério 
da Cidadania e agora tem o Programa de aquisição 
de alimentos. até outubro de 2020 o município 
pode investir r$ 100 mil na compra direta de 
alimentos da agricultura familiar do município, 
sendo que 20% dos produtos deverão ser de 
origem orgânica. 
De acordo com a engenheira agrônoma Graziely 
Godoy, responsável pelo processo de transição das 
propriedades para produção orgânica, no município, 
após reuniões já realizadas, sete produtores 
ficaram interessados em fornecer alimentos 
orgânicos para a merenda escolar, além da venda 
no mercado geral, com o selo de orgânico. 
a engenheira explica que foram realizadas visitas 
nas propriedades com o objetivo de verificar 
a viabilidade destas para o cultivo orgânico. O 
município dá os primeiros passos para garantir 
propriedades certificadas e aptas à produção e 
venda de alimentos orgânicos.  

qUaiS SãO OS BenefíCiOS Para a SaÚDe?
Por não utilizar venenos, agrotóxicos e outras 
substâncias, ao consumir produtos orgânicos 
você está menos propenso a ter crises alérgicas 
e respiratórias, distúrbios hormonais, sobrepeso, 
problemas neurológicos e até mesmo câncer. 
alimentos orgânicos têm maior valor nutricional, sendo 
que sua concentração de nutrientes chega a ser 20 
vezes maior que a observada em alimentos comuns.
Frutas e legumes orgânicos podem ter até 40% mais 
antioxidantes (que agem impedindo que os radicais 
livres “oxidem”, ou seja, lesionem ou matem nossas 
células) do que as plantas convencionais.

Como identificar orgânicos?
Para ser considerado um alimento orgânico, ele 

deve atender a uma série de exigências estabelecidas 
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (Mapa) e pelo Inmetro. Dentre elas, podemos ci-
tar o estado do solo em que foi feito o plantio; o pro-
cesso de adubação e as mudas escolhidas. Os alimentos 
que atendem a todos os critérios são identificados por 
um selo afixado ou impresso na embalagem do produto. 

qUal a DiferenÇa enTre OrGâniCOS, 
TranSGÊniCOS e COnvenCiOnaiS?

Divulgação

Em Maravilha reuniões estão sendo feitas para habilitar produtoresFrutas e legumes orgânicos podem ter até 40% mais antioxidantes

Para ser considerado um alimento orgânico, produto deve atender a uma 
série de exigências

ao contrário do que muitos acreditam, os produtos orgânicos não se restringem a frutas, legumes e verduras
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meiOS De COmUniCaÇãO Entre os mais importantes e influentes, o meio de comunicação alcançou em 
2019 três bilhões de ouvintes no mundo todo

Pesquisa divulgada pela acaert 
aponta credibilidade e força do rádio 
CARINE ARENHARDT 

Consolidado como um 
dos mais importantes e 
entre os mais influentes 

meios de comunicação, o rádio 

vem mantendo sua força ao lon-
go de décadas. Uma pesquisa di-
vulgada pela Associação Cata-
rinense de Emissoras de Rádio 
e Televisão (Acaert) aponta que 
em 2019 são três bilhões de pes-

soas no mundo ouvindo rádio. 
Se a análise for em nível de 

Brasil, os números também sur-
preendem: 83% dos brasilei-
ros ouvem rádio, e de cada cin-
co pessoas, três acompanham 

este veículo de comunicação to-
dos os dias. Em Santa Catarina, 
97% das pessoas do interior ou-
vem rádio. O Estado tem uma 
das maiores audiências de mé-
dia de rádio do país. 

Todos os dados foram divul-
gados neste mês pela Acaert, fa-
zendo parte de um material pro-
duzido para o maior movimento 
de valorização dos veículos de 
comunicação essenciais de San-

ta Catarina - Pense Grande: Pen-
se Rádio, Pense TV. A mobiliza-
ção inédita tem a participação 
de 280 emissoras de rádio e te-
levisão, com ações conjuntas de 
divulgação. 

alcance do rádio é expressivo no mundo todo Pesquisa divulgada pela acaert aponta força do rádio

fOnTe SeGUra 
De infOrmaÇãO
a chegada das mídias sociais e popularização 
das redes sociais fortaleceram os veículos de 
comunicação como rádios, televisões e jornais. 
Foi a oportunidade para que estes veículos 
se utilizassem de uma nova plataforma para 
aumentar o público alcançado. as novas mídias 
vêm a somar para as empresas de comunicação 
que souberem utilizar a ferramenta.
além disso, em tempos de fake news, os 
veículos de comunicação provam, mais 
uma vez, sua importância, e estão com a 
credibilidade em alta. Uma pesquisa realizada 
neste ano pela XP investimentos e o instituto 
de Pesquisas Sociais, Políticas e Econômicas 
(ipespe) apontou que o rádio é o meio de 
comunicação mais confiável quando se trata da 
divulgação de notícias.
Conforme o vice-presidente de marketing da 
acaert, Carlos amaral Neto, coordenador do 
movimento Pense Grande, é preciso destacar 
o valor do rádio como fonte de informação 
segura, que influencia na tomada de decisões 
das pessoas, além de enfrentar os desafios da 
comunicação atual, como a fake news. 

Pesquisa revela credibilidade do rádio

vale a Pena 
inveSTir nO rÁDiO?

Quando se fala em publicidade a escolha de 
onde investir precisa levar em consideração 
dois fatores essenciais: credibilidade e alcance 
do seu anúncio. Sobre a credibilidade, o texto 
anterior já apresentou dados importantes. Mas 
se o leitor ainda tem dúvidas sobre o alcance, a 
pesquisa divulgada pela Acaert também traz nú-
meros relevantes. 

O alcance do rádio e da TV é maior do que a 
internet em todas as regiões do Brasil. No Sul, o al-

cance da TV chega a 98% da população e o rádio a 
85%.  A internet alcança 69% do Sul. 

Quando se fala em rádio, o alcance versátil 
deste meio é fundamental para números tão ex-
pressivos. O público se divide entre ouvintes no 
computador, tablet, celular e o aparelho de rádio. 
As pessoas ouvem rádio em casa, no carro, no des-
locamento e no trabalho. Resultado da credibilida-
de e versatilidade, o tempo médio que cada ouvin-
te escuta rádio por dia é superior a quatro horas. 

Gráfico aponta alcance do rádio, Tv e internet

Pesquisa sobre versatilidade do rádio e tempo médio do ouvinte

Perfil dos anunciantes do rádio
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mÓveiS e eleTrÔniCOS 
Campanha coleta cinco toneladas de 
lixo em maravilha
CARINE ARENHARDT 

Encerrou no sábado (23) 
a segunda etapa da campa-
nha de coleta de lixo eletrôni-
co e móveis velhos no municí-
pio de Maravilha. A campanha 
foi desenvolvida numa par-
ceria entre JCI e prefeitu-
ra. Durante a semana passa-
da os moradores puderam 
levar os materiais até a gara-
gem na prefeitura e na manhã 
do último sábado diretamen-
te na Praça Padre José Bunse. 

Quem entregou eletrôni-
cos ou móveis velhos no sába-
do ganhou uma muda de ár-
vore frutífera, flor ou chá. Na 
praça, uma empresa espe-
cializada também fez a reco-
lha de lâmpadas usadas. 

Conforme os organizado-
res, foram recolhidas aproxi-

madamente cinco toneladas 
de material, entre lixo eletrô-
nico e móveis velhos, nesta se-
gunda etapa da campanha. 

A primeira etapa foi realiza-
da em maio, quando cerca de 
três toneladas de material fo-
ram entregues pelos mora-

dores. O objetivo é auxiliar a 
população no descarte adequa-
do desses materiais, para evi-
tar danos ao meio ambiente. 

Equipe da prefeitura e JCi estiveram na praça para receber os materiais 

Carine Arenhardt/O Líder

liCiTaÇãO Prioridade será atender áreas próximas das escolas 
com o novo padrão adotado

município vai instalar novos 
abrigos de passageiros 
CARINE ARENHARDT

A cidade de Maravilha 
vai ganhar mais unidades do 
novo padrão de abrigos para 
passageiros. Nesta semana o 
governo municipal divulgou 
o resultado da licitação que 
prevê a instalação das estru-
turas. Conforme o secretário 
de Administração, Cleiton 
Borgaro, a empresa vence-
dora do processo licitatório 
é a Mepó Metal Eletro Pó, de 
Frederico Westphalen/RS, e 
cada abrigo vai custar para o 
município R$ 7.093,10. 

Borgaro explica que pro-
cesso licitatório é um pre-
gão no sistema de registro de 
preços, para o qual o municí-
pio estimou uma quantidade 
de até 50 abrigos, no entanto 
não significa que todos serão 
instalados. O secretário diz 
que o município vai fazer a 
instalação de novos abrigos 
conforme disponibilidade 
de orçamento nos próximos 
12 meses e serão priorizadas 
áreas próximas das escolas.  

Algumas unidades da estru-
tura já devem ser produzidas 
neste ano.

nOvO mODelO 
O novo modelo de abrigo 
para passageiros foi 

pensado para atender 
normas de acessibilidade, 
sustentabilidade e 
segurança e já tem uma 
unidade instalada na 
avenida araucária, próximo 

da Caixa Econômica 
Federal. O abrigo possui 
um espaço específico para 
cadeirantes e também 
energia solar que alimenta 
as luminárias.

Modelo está dentro das normas de acessibilidade e tem energia solar

Arquivo/O Líder

DIANA HEINz

Na segunda-feira (25) foi 
o Dia Nacional do Doador de 
Sangue e o LEO Clube Mara-
vilha realizou uma campa-
nha. A atividade consistiu em 
espalhar alguns cartazes que 
ilustravam um braço de do-
ador com um carregador de 
celular, que as pessoas po-
deriam estar utilizando, nele 
contém a frase: “quando você 
precisar, estaremos aqui. 

Pode me ajudar também? Es-
tou precisando aumentar o 
meu estoque de sangue”. 

Também foram distri-
buídas cartas em residên-
cias, relatando sobre a doa-
ção. Conforme a presidente 
da comissão, Mayara Gol-
zer, o objetivo da campa-
nha foi chamar a atenção 
da sociedade, reforçar a im-
portância da doação, sen-
sibilizar novos voluntá-
rios e fidelizar doadores.

Cartazes e cartas foram distribuídos na cidade

COnSCienTiZaÇãO 

leO Clube realiza 
campanha de incentivo 
à doação de sangue 

Divulgação
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CirCUiTO De CiClOTUriSmO velhO OeSTe
Este circuito engloba 16 municípios da amerios e terá 
mais de 300 quilômetros. a implantação do circuito 
possibilita a criação de várias rotas focadas em produtos 
locais (vinhos, cervejas e artesanato), gastronomia 
(comidas típicas, frutas e produtos coloniais) e atrativos 
naturais (cachoeiras, rios e belas paisagens). O Circuito 
levará seis dias para ser percorrido passando por Bom 
Jesus do Oeste, Caibi, Cunha Porã, Cunhataí, Flor do 
Sertão, iraceminha, Maravilha, Modelo, Palmitos, riqueza, 
romelândia, Saltinho, Santa Terezinha do Progresso, São 
Miguel da Boa vista, Saudades e Tigrinhos.
Sob coordenação do Programa de Extensão Saúde e 
Equilíbrio – Udesc a primeira rota já está pronta para 
receber visitantes. a rota Caminhos aromas e Chás já 
mapeou e organizou locais para visitação nos municípios 
de Cunha Porã, Caibi e Palmitos. Os demais municípios 
integrantes do circuito já estão mobilizados com 
previsão de lançamento de novas rotas previstas para o 
início de 2020.

Uma equipe da Agência 
de Comunicação da Assem-
bleia Legislativa de Santa 
Catarina (Alesc) esteve na 
região para gravação de um 
documentário. O material 
abordou o potencial turís-
tico do Circuito de Ciclotu-
rismo Velho Oeste que está 
em fase final de implanta-
ção e estará pronto para re-
ceber cicloturistas ainda 
nesta temporada.

Este projeto, que con-
tou com importante apoio 
da Amerios, está sendo pla-
nejado desde 2017 com a 
participação do Programa 
de Extensão Saúde e Equi-
líbrio da Udesc, PMSC, Co-
operativa Regional Auri-

Equipe da agência alesc esteve na região 

Rodolfo Espínola/Agência AL 

verde, Epagri e governo de 
Cunha Porã. Com a implan-

tação do Circuito de Ciclo-
turismo surgiu a possibili-

dade de envolver os demais 
municípios.

reGiãO Circuito de Cicloturismo Velho Oeste está em fase final de implantação e estará pronto para 
receber cicloturistas ainda nesta temporada

Documentário mostra potencial turístico 
de municípios da amerios

inCenTivO
Produtores rurais recebem 
novos pagamentos 

O pagamento de mais R$ 240 mil em incentivos a produto-
res rurais foi feito na quinta-feira (28). Em 2019 o valor já repassa-
do em incentivos é de mais de R$ 1,5 milhão. O pagamento de no-
vembro contempla os alunos do colégio agrícola e da casa familiar 
rural, além dos programas de construção de açudes, atendimen-
to veterinário, bônus, exames de brucelose e tuberculose, insemi-
nação, internet rural, proteção de fontes, redes de água, silagem 
ou plantio, terraplanagem, enterro e recolhimento de animais.

melhOriaS 
Prefeitura projeta novo trecho de 
calçamento para o interior

A prefeitura de Maravilha 
está iniciando o projeto de en-
genharia para mais um trecho 
de calçamento em estrada ru-
ral. O prefeito em exercício, San-
dro Donati, e o engenheiro, Jorge 
Dummer, estiveram na estrada 
que dá acesso à Linha Água Pa-
rada para as primeiras medições 
e levantamentos topográficos 
do trecho de aproximadamen-
te 600 metros, do Bairro União 
até as proximidades do campo.

De acordo com Donati, após 
a conclusão do projeto o mu-
nicípio vai em busca dos recur-
sos para executar a obra. “Des-

ta forma já contemplamos com 
trechos de calçamento as co-
munidades do Barro Preto, San-

ga Silva e recentemente a Linha 
Arabutã. Vamos seguir o mes-
mo procedimento para con-

templar este trecho também”, 
afirma. Dentro de 60 dias o pro-
jeto deve estar concluído.

Medições e levantamentos topográficos do trecho começaram a ser feitos 

Divulgação/Ascom

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO N.º 01/2019

O Município de Maravilha, Estado de Santa Catarina, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições le-
gais em cumprimento ao que determina a Constituição Federal de 
1988, Art. 37, II, combinado com as Leis Municipais n.º 003/2002 e 
4.115/2019 e suas alterações posteriores, bem como demais dispo-
sições legais aplicáveis à espécie, torna público que estarão aber-
tas as inscrições para o PROCESSO SELETIVO PÚBLICO DE PRO-
VA OBJETIVA E TÍTULOS para o ingresso no quadro temporário e 
à formação de cadastro de reserva para o Executivo Municipal, de 
acordo com as seguintes disposições deste Edital. Cargos: Técnico 
em Enfermagem, Médico Saúde da Família, Médico EMAD, Agen-
te Comunitário em Saúde, Auxiliar de Serviços Gerais, Monitor de 
Oficina de Artesanato, Educador Social, Orientador Social – Costu-
reiro, Professor de Dança, Monitor Social Alta Complexidade, Bió-
logo, Fisioterapeuta, Técnico em Enfermagem – SAMU, Motorista 
– SAMU. As inscrições serão realizadas no período de 03/12/2019 
a 02/01/2020, exclusivamente via Internet, através do sítio eletrôni-
co www.wedoservicos.com.br. Prova: A prova teórico-objetiva será 
aplicada no dia 11/01/2020. O Edital e maiores informações pode-
rão ser obtidas no site da empresa organizadora www.wedoservi-
cos.com.br. Maravilha, 29 de novembro de 2019. SANDRO DONA-
TI. Prefeito Municipal em Exercício.
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Na terça-feira (26) foi rea-
lizada audiência pública para 
apresentação da proposta do 
Plano de Contingência para en-
xurradas, alagamentos, venda-
vais e granizo no município de 
Flor do Sertão. O evento, aberto 
ao público, ocorreu no auditório 
da prefeitura.

A elaboração do plano e a 
apresentação foram feitas pela 
coordenadora municipal de 
Proteção e Defesa Civil, Fran-
cieli Brusco de Oliveira. Ela fez 
uma síntese do material, desta-
cando as estratégias de ação, re-
cursos humanos e materiais dis-
poníveis, além de infraestrutura.

O trabalho rendeu elogios 
do coordenador regional da 
Defesa Civil, Henrique Júnior 
Cocco. “Flor do Sertão é o pri-
meiro município de nossa re-
gião a elaborar e, agora, apre-
sentar o plano em audiência 
pública. Parabéns a Francie-
li pelo ótimo trabalho. Infeliz-

PrevenÇãO Material conta com estratégias de ação em caso de 
enxurradas, alagamentos, vendavais e granizo

Defesa Civil de flor do Sertão 
apresenta Plano de Contingência

Público acompanhou apresentação no auditório da prefeitura 

mente a participação da popula-
ção é baixa ante um assunto tão 
importante”, reconhece. 

O comandante do Corpo de 
Bombeiros de Maravilha, Mi-
chael Magrini, fez questão de 
observar que o Oeste catari-
nense é um "corredor" natural 
para tornados e vendavais. Por 
isso, todo tipo de prevenção é 
importante. 

O prefeito, Sidnei José 
Willinghöfer, também parabe-
nizou o bom trabalho realizado 

pela coordenadora local da De-
fesa Civil na elaboração do pla-
no, mas ponderou sobre a falta 
de participação dos munícipes. 
“O auditório deveria estar lota-
do, pois toda a população pode 
vir a ser beneficiada com esse 
Plano de Contingência. Nin-
guém está livre do risco, torce-
mos para que não seja necessá-
rio colocar em prática”, diz. 

Há pouco mais de um mês 
diversas residências e edifica-
ções sofreram danos no interior 

do município em decorrência 
de ventos fortes e a administra-
ção viabilizou, por meio da De-
fesa Civil, material para auxiliar 
as famílias.

A audiência também con-
tou com a participação do solda-
do Zanotti, representando a Po-
lícia Militar, vereadora Neida de 
Barba, secretário de Agricultu-
ra, Rudimar Rott, secretária de 
Saúde, Maristela Valer, além de 
autoridades e representantes da 
população local.

Divulgação

Hoje (30) e amanhã (1º) 
é realizado o Feirão de Ve-
ículos Sicredi em Maravi-
lha. As atividades ocorrem 
nos dois dias das 9h às 18h, 
no Espaço Criança Sorriso. 
Serão sete revendas expon-
do automóveis e motocicle-
tas: De Marco Multimarcas, 
Portal Multimarcas, Maravi-
motos, Jeancar, Provenzi, Pa-
nauto e Piaça Multimarcas. 

O Feirão é uma oportuni-
dade para os associados ad-
quirirem seu veículo com 
taxas atrativas e prazos espe-
ciais, além de terem possibili-
dade de comparativo e esco-
lha do modelo mais adequado 
a sua necessidade. “As reven-
das possuem convênio com o 

Sicredi, o que facilita a simu-
lação do crédito e negociação. 
Convidamos para que os asso-
ciados participem, contamos 
com as soluções financeiras 
para realizar os seus sonhos. 
Nos dois dias, pensando na di-
versão das crianças, teremos 
brinquedos interativos”, des-
taca o gerente da agência de 
Maravilha, Rodrigo Ranzi. 

A cooperativa também re-
força o convite àqueles que 
ainda não são associados ao 
Sicredi para que visitem e co-
nheçam os diferenciais da ins-
tituição. Para os financiamen-
tos, os não associados devem 
ter em mãos os documen-
tos pessoais e comprovan-
tes de renda e residência. 

maravilha

Sicredi realiza 
feirão de veículos 

Divulgação

Maravilha/SC 

 Rua Coberta (em frente a Prefeitura)

30 de novembro

Sábado (9h às 18h) 

1º de dezembro

 Domingo (9h às 18h)

Empresas participantes: 

Maravilha/SC 

 Rua Coberta 

30 de novembro

Sábado e Domingo 

1º de dezembro

 Das 9h às 18h

Empresas participantes: 

 (em frente a Prefeitura)
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GUGU LIBERATO
O apresentador Gugu 
liberato morreu no dia 
22 de novembro, aos 

60 anos, após sofrer um 
acidente em sua casa nos 

Estados Unidos. Começou a carreira como 
assistente de palco de Silvio Santos e estreou 
como apresentador no SBT à frente do Sessão 
Premiada. ao longo de quase três décadas 
comandou programas como viva a Noite, 
Sabadão Sertanejo e Domingo legal, este 
por quase 17 anos. Sucesso nos anos 1990 
e 2000, foi quando surgiu o quadro Banheira 
do Gugu. Em 2009 foi contratado pela rede 
record, onde passou a comandar o Programa 
do Gugu. 

LEO NEVES
O surfista carioca leo 
Neves morreu no dia 24 
de novembro, aos 40 

anos, vítima de mal súbito 
enquanto disputava uma 

competição na Tríplice Coroa de Saquarema 
(rJ). Ele era bicampeão brasileiro e ex-
integrante da elite mundial do surfe. 

GOO HARA
a cantora Goo hara, que 
ficou famosa ao se tornar 
uma sensação do K-Pop, 
foi encontrada morta no 

dia 24 de novembro, aos 28 
anos. recentemente ela havia 

retornado aos palcos, após ter tentado suicídio no 
mês de maio.

CHARLES GUTTENBERG
O humorista Charles 
Guttenberg, conhecido 
como rapadura, 

morreu no dia 26 de 
novembro, aos 57 anos, por 

complicações após uma cirurgia no intestino. 
Ele ficou famoso por participar do programa a 
Praça é Nossa, do SBT. 

GARY RHODES
O chef e apresentador de 
Tv britânico Gary rhodes 
morreu no dia 26 de 

novembro, aos 59 anos. 
Seus empreendimentos 

gastronômicos começaram a fazer sucesso no 
início dos anos 2000, mesma época na qual foi 
convidado a participar de programas como o 
Masterchef. rhodes lançou 18 livros e acumulou 
cinco estrelas Michelin, reconhecimento máximo 
da indústria gastronômica mundial. 

GODFREY GAO
O ator e modelo Godfrey 
Gao morreu no dia 27 de 
novembro, aos 35 anos, 

após passar mal enquanto 
gravava o programa de 

variedades Chase Me, na China. Participou de 
filmes como Os instrumentos Mortais: Cidade 
dos Ossos e Shanghai Fortress. Fez história ao 
se tornar o primeiro modelo asiático lançado 
pela grife louis vuitton, em 2011. 

CRISELDA DILLI SCHWAAB
Faleceu no dia 22 de novembro, no hospital São 

ObITUÁRIO

A Secretaria Municipal de 
Educação realiza, a partir do 
dia 2 de dezembro, as matrícu-
las para a rede municipal de 
ensino. De acordo com levan-
tamento divulgado pela se-
cretaria na quarta-feira (27), 
somente nos berçários e ma-
ternais serão abertas 321 no-
vas vagas. “Esse cálculo con-
sidera novas crianças na rede 
municipal e ainda as vagas que 
vão sendo abertas com o avan-
ço da idade escolar”, explica a 
secretária Rosimeri Rodrigues 
da Silva.

Os centros de educação in-
fantil com novas turmas abertas 
são o Criança Feliz e Branca de 
Neve. De acordo com a secre-
tária, na primeira etapa foram 
realizadas as rematrículas dos 

alunos, em seguida foi o pro-
cesso de transferência de alu-
nos (a pedido) entre os centros 
de educação infantil e na pró-
xima semana a equipe trabalha 
com as matrículas novas. “Pre-
cisamos considerar também 
que oferecemos vagas em pe-
ríodo integral e meio período 
a partir dos quatro meses até 
três anos e 11 meses de idade. 
Depois disso atendemos meio 
período até os 6 anos, quan-
do a criança ingressa no ensi-
no fundamental. As vagas inte-
grais são as com maior procura 
e somente no berçário abrimos 
para 2020 mais 94 vagas inte-
grais, restando sete crianças 
para atendermos”.

Nas transferências a secre-
taria recebeu 167 pedidos dos 

eDUCaÇãO Centros de educação infantil com novas turmas abertas são o Criança Feliz e Branca de Neve

maravilha abre 321 novas vagas para 
educação infantil em 2020

quais 93 atenderam os crité-
rios de transferência estabele-
cidos pelo Conselho Municipal 

de Educação. “Na fase das novas 
vagas temos ainda um relatório 
final para apresentar depois do 

trabalho concluído, pois os pais 
que optam por não usar a vaga 
retornam ao final da lista de es-

pera e que, na nossa expectativa, 
deve ficar entre 100 e 110 crian-
ças para 2020”, finaliza.

lucas de Guaraciaba, aos 81 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

NELCI FRESE
Faleceu no dia 24 de novembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 69 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica de 
Confissão luterana do Brasil de romelândia e 
sepultado no cemitério municipal.

AURÉLIO JONAS BENETTI
Faleceu no dia 25 de novembro, em sua 
residência, aos 61 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja do Bairro São Sebastião, em São Miguel do 
Oeste, e sepultado no cemitério da comunidade.

ERNESTA GOTTARDO
Faleceu no dia 25 de novembro, no hospital 
São José, aos 90 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária municipal de Maravilha e 

sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

GUILHERMINA DE OLIVEIRA PEREIRA
Faleceu no dia 26 de novembro, no hospital 
de Cunha Porã, aos 68 anos. Seu corpo foi 
velado no salão da igreja Católica de Cunha 
Porã e sepultado no cemitério católico de 
Cunha Porã.

ANTENOR BENTO PEREIRA
Faleceu no dia 29 de novembro, aos 83 
anos. Seu corpo foi velado em Flor do 
Sertão e sepultado no cemitério municipal 
de Flor do Sertão.

ROSELEI CORREA
Faleceu no dia 28 de novembro, aos 47 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja assembleia de 
Deus Seguidores de Jesus Cristo, no Bairro Três 
Fronteiras de Dionísio Cerqueira, e sepultado no 
cemitério municipal de Dionísio Cerqueira.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Os centros de educação infantil que vão ter novas vagas são Criança Feliz e Branca de Neve (foto)
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COTIDIANO

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCê
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

TrâniSTO Estudante estava em um veículo Gol e capotou na tarde de quinta-feira (28)

Jovem de 20 anos morre em 
acidente na Br-282

Um grave acidente foi regis-
trado na tarde de quinta-feira 
(28) e deixou uma pessoa mor-
ta na BR-282, nas proximidades 
do complexo Itaipu, em Pinhal-
zinho. Lidiane Paloski, de 20 
anos estava em um veículo Gol, 
de União do Oeste, saiu da pis-
ta e capotou. Ela morreu no lo-
cal do acidente. 

A jovem estava com uma 
amiga no veículo e foi arremes-
sada para fora do carro. Elas es-
tavam sem o cinto de segurança. 

A jovem era estudante do 

Carro saiu da pista e capotou, arremessando uma das jovens para fora 

curso de atendente de farmácia 
na Jumper Cursos. 

O Corpo de Bombeiros e a 
Polícia Rodoviária Federal fo-

ram acionados para atender a 
ocorrência na rodovia. 

Divulgação

Um adolescente, de 17 
anos, foi detido nesta sema-
na pela Polícia Militar em Ira-
ceminha pela prática de rou-
bo contra uma mulher de 74 
anos. A idosa relatou para a po-
lícia que se dirigia para casa 
quando foi abordada pelo ra-
paz, que estava armado com uma 
faca. Com a arma, ele ameaçou 

a mulher e exigiu dela a bolsa. 
Em seguida, o rapaz fugiu em 

direção ao Bairro Cohab. Porém 
com as imagens das câmeras de 
monitoramento da cidade, a po-
lícia identificou o jovem e, com 
apoio dos policiais de Maravi-
lha, foi até a casa do suspeito. Ele 
confessou o crime e foi conduzi-
do para as demais providências.

A Polícia Civil, através da De-
legacia de Polícia de Maravilha, 
alerta sobre o Golpe da Lista Pu-
blicitária Virtual na região. Os 
empreendedores têm se tornado 
alvo de cobranças de dívidas de-
correntes da contratação de ser-
viços de marketing e publicidade 
de supostas empresas publicitá-
rias virtuais, uma espécie de lis-
ta telefônica em meio eletrônico.

A empresa (vítima) ge-

ralmente recebe uma ligação 
em que o estelionatário afir-
ma se tratar de contato para 
atualização de dados cadas-
trais que serão divulgados gra-
tuitamente em meio virtual. 

Após a confirmação dos 
dados pelo empreendedor, na 
mesma ligação, o golpista en-
via um documento por fax ou 
e-mail que supostamente se-
ria destinado a assegurar a au-

tenticidade dos dados, o qual 
deve ser assinado e enviado 
em resposta ao e-mail ou fax.

O documento, na realidade, 
é um contrato de adesão redigi-
do em letras minúsculas que au-
toriza a cobrança de mensalida-
des por “serviços publicitários” 
e emissão de boletos de cobran-
ça. Alguns dias depois do contato 
inicial, o empreendedor recebe 
uma ligação informando so-

bre a necessidade de pagamen-
tos e, caso não sejam realizados, 
a dívida será cobrada na Justiça.

Em Maravilha, uma víti-
ma teve o prejuízo de R$ 11 
mil ao realizar depósitos para 
uma suposta empresa de pu-
blicidade. Os depósitos ocorre-
ram após ameaças  de ser pro-
cessada, ter o estabelecimento 
incluído no SPC e até aciona-
mento da Polícia Federal.

flaGranTe

eSTeliOnaTO

PriSãO

adolescente é detido 
após roubar idosa 
em iraceminha

vítima perde r$ 11 mil e Polícia Civil alerta 
sobre golpe na região

Polícia Civil deflagra operação contra tráfico 
de drogas e cumpre quatro mandados

Polícia Militar agiu rápido, cercou residência e apreendeu adolescente

Polícia Militar

BiCiCleTa eléTriCa OU CiClOmOTOr?

Nosso recado hoje vai para aquelas pessoas que acreditam 
estar conduzindo uma bicicleta elétrica, mas na verdade estão 
conduzindo um ciclomotor, necessitando, por consequência, 
de licenciamento, de emplacamento e a devida habilitação.

Somente será considerada bicicleta elétrica se o veículo ti-
ver potência nominal máxima de até 350 watts; velocidade má-
xima de 25 km/h; se dotada de sistema que garanta o funcio-
namento do motor somente quando o condutor pedalar e não 
dispor de acelerador ou qualquer outro dispositivo de variação 
manual de potência. Além disso, deve possuir indicador de ve-
locidade; campainha; sinalização noturna dianteira, traseira e 
lateral; espelhos retrovisores de ambos os lados; pneus em con-
dições mínimas de segurança, além do uso obrigatório de capa-
cete de ciclista.

Portanto, deixando de atender um destes requisitos, como 
por exemplo, a bicicleta possui um acelerador de mão, estar-se
-á diante de um ciclomotor, e portanto, será necessário licenciar 
e emplacar o veículo.

Aproveitando o ensejo, quanto aos equipamentos de mo-
bilidade individual autopropelidos, que são aqueles carrinhos 
elétricos utilizados por pessoas com dificuldade de locomoção, 
poderão transitar somente em áreas de circulação de pedestres, 
ciclovias e ciclofaixas. Porém devem atender às seguintes condi-
ções: velocidade máxima de 6 km/h em áreas de circulação de 
pedestres e velocidade máxima de 20 km/h em ciclovias e ciclo-
faixas; uso de indicador de velocidade, campainha e sinalização 
noturna, dianteira, traseira e lateral, incorporados ao equipa-
mento; dimensões de largura e comprimento iguais ou inferio-
res às de uma cadeira de rodas.

Tenham todos uma boa semana!

A Polícia Civil deflagrou a 
Operação Reclusos contra o trá-
fico de drogas em Maravilha. A 
ação foi desenvolvida durante a 
manhã de ontem (29). De acor-
do com o delegado Joel Specht, fo-
ram cumpridos quatro manda-
dos de busca e apreensão, sendo 
apreendidas diversas porções de 
cocaína e quantia em dinheiro. 

Além disso, a operação policial 
resultou na prisão em flagrante de 
um homem de 29 anos pela práti-
ca do crime de tráfico de drogas.

inveSTiGaÇãO
A investigação iniciou quan-

do a Polícia Civil tomou conhe-
cimento que presos da cadeia de 
Maravilha, que realizavam traba-

lho fora da Unidade Prisional, es-
tavam tendo acesso a drogas. A 
partir de então, o Setor de Investi-
gação Criminal (SIC) realizou dili-
gências com objetivo de identificar 
o fornecedor das drogas e onde fi-
cava armazenado o entorpecente.

Na manhã de sexta-feira, 
com apoio das equipes do Ca-
nil K9 de Chapecó e São Louren-

ço do Oeste, a Polícia Civil de Ma-
ravilha realizou o cumprimento 
dos mandados de busca e apre-
ensão, resultando na apreensão 
de cocaína e dinheiro do crime.

Segundo o delegado, a inves-
tigação continua para o total es-
clarecimento do esquema cri-
minoso, não sendo descartado o 
envolvimento de outras pessoas.

Fotos: Polícia Civil

homem de 29 anos foi preso pela polícia pela prática do crime de tráfico no município Cães do Canil de Chapecó auxiliaram nas buscas e prisão do suspeito
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CamPeãO Troféu veio no sufoco, depois da cobrança de nove pênaltis por cada equipe 

maravilha é campeã da Taça 
D’lamb de futsal 

Os atletas maravilhenses 
que estiveram em São Pau-
lo nas Paralímpiadas Escola-
res chegaram em Maravilha 
no fim da manhã de sábado 
(23). Eles representaram a Se-
leção Catarinense Paralímpi-
ca e o município de Maravilha 
e ganharam sete medalhas na 
competição.  

Eles foram recepcionados 
no trevo da cidade pela equipe 
da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer; prefeita, Ro-
simar Maldaner; e familiares. 
Em seguida, em cima do cami-
nhão do Corpo de Bombeiros, 
os atletas desfilaram em carre-
ata pela cidade.

O atleta Gabriel Ebertz ba-
teu recorde brasileiro e con-
quistou duas medalhas de 
ouro nas provas 75 e 250 me-
tros rasos e uma medalha de 
prata no arremesso de peso. 
Guilherme Ebertz foi ouro 
nos 1000 metros rasos e pra-
ta no lançamento de dardo. No 
badminton, Gustavo Castanha 
conquistou e bronze e Leonar-
do França a medalha de ouro, 
inédita para Maravilha. Na 
avaliação do técnico, Douglas 
Lago, a participação da dele-
gação maravilhense foi muito 
positiva e garantiu, além das 
medalhas, bolsa-atleta para 
todos os participantes. atletas foram recebidos pela prefeita, rosimar Maldaner

Carine Arenhardt/O Líder

ParalímPiaDaS
maravilhenses são recepcionados após conquistar medalhas em São Paulo

Noite de terça-feira (26), 
decisão da Taça D’Lamb de 
Futsal entre Maravilha e Cai-
bi, com o Ginásio Municipal 
Gelso Tadeu Mello Lara prati-
camente lotado pela torcida, 
em maior número a de Mara-
vilha. A chuva que caiu duran-
te todo o dia e não parou à noi-
te não intimidou o torcedor, 
que desta vez resolveu compa-
recer ao ginásio para incenti-
var o time principal da Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer (SEJL). 

O jogo começou e Maravi-
lha foi logo fazendo o dever de 
casa, abriu o placar com o Ítalo, 
após uma cobrança de lateral. 
Caibi não desistiu e mostrou a 
qualidade que tem e empatou 
com Buiu. O empate persis-
tiu até o fim do jogo. As chan-

Maravilha agora se organiza para participar da liga Catarinense de Futsal

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

ces de desempatar apareceram 
para as duas equipes, mas o 1 x 
1 insistiu em ficar até o fim. 

Já que no primeiro jogo em 
Caibi a partida terminou em-
patada em 2 x 2, então a de-
cisão para saber quem ficaria 

com a taça foi para os pênal-
tis. Foram nove cobranças de 
cada lado e Maravilha errou 
menos. Acertaram as cobran-
ças para Maravilha Biju, Nata-
nael, Japa, Ítalo, Maqui, Mano, 
Léo e Bigonha, errou Duda. 

Para Caibi acertaram Rodinei, 
Frantchesco, Buiu, Alda, Ma-
theus, Claudio e Tinga, erra-
ram Prates e Arthur. 

A equipe de Maravilha é 
comandada pelo técnico Beni 
de Lima e a de Caibi por Rafael. 

DiSPUTaS 

vôlei em 
movimentação no 
fim de semana 

No último dia 22 a equi-
pe masculina da AMV/Secre-
taria de Esportes, Juventude 
e Lazer (SEJL) de Maravilha, 
categorias pré-mirim e mi-
rim, foram à cidade de Xan-
xerê realizar partidas amis-
tosas, sendo derrotadas nas 
duas categorias. “Mas fize-
mos bastante teste, deixa-
mos nossos atletas jogar para 
ver seu desempenho e onde 
devemos corrigir nos trei-
namentos”, comenta o pro-
fessor Thomas Zardo. 

No sábado (23) Maravi-
lha participou de duas com-
petições simultâneas na 
parte da manhã. As cate-
gorias iniciante e pré-mi-
rim foram até Pinhalzinho 
para participar do Festival 
de Vôlei, organizado pela 
FME de Pinhalzinho, jun-

tamente com a Horus Fa-
culdades. “Foram mais de 
75 crianças dos nossos pro-
jetos e as crianças da esco-
linha da FME, totalizando 
mais de 140 crianças de 10 
a 14 anos”, ressalta Zardo.

E em Maravilha, no sá-
bado (23), as equipes da Ci-
dade das Crianças rece-
beram a fase final da Liga 
Oeste Feminina pela cate-
goria infantil. Os visitantes 
foram Concórdia e Xanxe-
rê. “Em duas partidas muito 
equilibradas, definidas nos 
detalhes, acabamos perden-
do as duas, ficando na ter-
ceira colocação da fase final. 
Tivemos um destaque indivi-
dual, nossa atleta Glaucia foi 
eleita atacante destaque pelo 
segundo ano consecutivo na 
categoria”, comemora Zardo.
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 ONEIdE BEhLING

No sábado (23) a equi-
pe de tênis de mesa da Secre-
taria de Esporte, Juventude 
e Lazer (SEJL) de Maravilha 
participou da sexta e última 
etapa do Circuito Crecerto 
Oeste de Tênis de Mesa na ci-
dade de Concórdia.

De acordo com o profes-
sor responsável pela catego-
ria, Tiego Drumm, ao todo 
foram 28 mesatenistas ma-
ravilhenses competindo des-
de o sub-9 até o Max-50, além 
de três atletas estreantes no 
Open Paralímpico. “Catego-
ria que reúne todos os atletas 
com alguma necessidade es-
pecial”, explica Drumm, res-
saltando que todos os atletas 
fazem parte do projeto da es-
colinha de iniciação da SEJL 
de Maravilha, do projeto de 
tênis de mesa para a melhor 
idade da mesma secretaria e 
também alunos da oficina de 
tênis de mesa do Serviço de 
Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos.

A Cidade das Crianças ter-
minou a etapa na 4ª colocação 

TÊniS De meSa Cidade das Crianças terminou a etapa na 4ª colocação geral

maravilha participa do 
encerramento Circuito Oeste 

Etapa de Concórdia, além de premiar os campeões de cada categoria, premiou os melhores do ano 

geral, além de sacramentar o 5º 
lugar do ano. “Resultado que 
mostrou a evolução ao longo de 
2019”, comemora o professor.

A etapa de Concórdia, além 
de premiar os campeões de 
cada categoria, premiou os me-
lhores do ano, quando se des-
tacaram Jenifer Welter (sub-
15), Geison Schwanke (sub-18) 
e Edemar Webler (max-50) na 

segunda colocação e Gustavo 
Monteiro (sub-11) e Iraci We-
bler (Max-50) em terceiro.

Hoje (30), com o apoio da 
prefeitura de Maravilha, por 
meio da SEJL, será realizado 
o Festival Municipal de Tê-
nis de Mesa. Na oportunida-
de, ainda serão sorteadas al-
gumas camisetas de atletas 
de equipes de tênis de mesa 

da Argentina. O festival inicia 
às 13h30 no Ginásio Nelcidio 
Imhoff, ao lado da Polícia Mi-
litar, sendo permitida a par-
ticipação de qualquer mara-
vilhense, de qualquer idade. 
Drumm pede a confirmação 
antecipada pelo WhatsApp 
(49) 988895748 para provi-
denciar a medalha de partici-
pação de todos os envolvidos.

Divulgação

fUTeBOl fUTSal
flor do Sertão decide o 
campeão amanhã (1º)

maravilha em quadra na 
final da victor móveis 

A decisão do Campeonato Municipal de Fute-
bol de Flor do Sertão será realizado amanhã (1º). 
No campo do Esporte Clube Penharol, às 7h30, due-
lam pelo  terceiro lugar Sarandi/Penharol A x Cru-
zeiro/Sertão Alimentos e às 9h tem a partida de 
volta da final entre FACC e Internacional. 

No próximo dia 14 em Modelo as equipes sub-12 e sub-16 
de futsal masculino da Secretaria de Esportes, Juventude e La-
zer/Acema de Maravilha entram em quadra para disputar as fi-
nais da Copa Victor Móveis. As duas categorias enfrentam Nova 
Erechim. Às 9h15, joga a sub-12 e às 10h30 é a vez da sub-15. As 
duas equipes são comandadas pelo técnico Gian Mauro Silva. 

líDer
menino de nove anos é destaque no veloterra

No fim de semana Mara-
vilha esteve no pódio, desta 
vez com o menino Matheus do 
Nascimento Costa, de 9 anos. 
Ele ficou em segundo lugar na 
cidade de Nova Erechim, onde 
foi realizada a penúltima eta-
pa da Copa Oestina de Velo-
terra. O menino compete des-
de os cinco anos e neste ano é 
líder da categoria minimotos. 

A próxima etapa é em Des-
canso, ainda sem data marca-
da. Matheus defende o título 

da categoria em terra des-
cansense. O pai, Luciano dos 
Santos Costa, sempre acom-
panha o filho. “Desde que 
ele começou a correr, nes-
te ano é que estamos ten-
do os melhores resultados. 
Incentivamos muito o nos-
so filho, mas gostaríamos de 
ter também apoio dos em-
presários da nossa cidade, 
pois é uma modalidade na 
qual as empresas podem ser 
bem vistas”, finaliza Costa. 

Com o resultado em Nova Erechim, Matheus depende só dele para ser campeão 
da categoria 

Divulgação

CamPeãO 
Depois de perder a partida de ida das finais por 4 a 2, a 

conquista do segundo título do Caravaggio no Campeona-
to Catarinense Não Profissional Adulto 2019 veio com golea-
da por 4 a 0 sobre o Náutico, de Florianópolis, na partida de 
volta, realizada na tarde de sábado (23), em Nova Veneza. A 
disputa foi num gramado molhado, em virtude da chuva na 
Região Sul. Destaque para Beto Cachoeira, que marcou dois 
gols. Caravaggio repetiu o feito de 2013.

SUl-BraSileirO
Caravaggio carimbou o passaporte para representar o 

Estado na disputa do Campeonato Sul-Brasileiro de 2020. 
Vai medir forças com os campeões estaduais de São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Paraná. Este ano, com a coordenação da 
Federação Paranaense, seguindo a rotatividade das sedes, o 
campeão foi a equipe do SOBE Iguaçu de Curitiba. A princí-
pio está definido que São Paulo vai sediar a competição no 
ano que vem, com a coordenação da Federação Paulista de 
Futebol.

SaUDaDe e DOr
Na sexta-feira (29) completou três anos que o grito 

“vamo, vamo Chape” ficou eternizado na memória. Fatali-
dade em 29/11/2016, na Colômbia, o dia em que o mundo 
parou para acompanhar uma das tragédias mais tristes do 
futebol mundial. Eternamente em nossos corações.

DeU CerTO 
O que é bom pode ser imitado, sim, sem problemas. 

Acho que a dupla Gre-Nal deveria arriscar e disputar os 
campeonatos de 2020 com força máxima. Jorge Jesus provou 
no Flamengo que poupar é bobagem. Jogador tem que jo-
gar quarta e domingo, disse o técnico português. Jesus sem-
pre escalou os melhores e ganhou tudo. A lição foi dada. Aos 
amigos da Fla-Maravilha, parabéns pelas conquistas! Liber-
tadores e Brasileirão, não é todo dia. Isso que ainda tem a 
disputa do Mundial de Clubes pela frente. Que ano espeta-
cular para os flamenguistas.

fUTSal 
Com direito a muita emoção, Maravilha se sagrou cam-

peão no futsal de forma espetacular. Os comandados de 
Beni de Lima superaram Caibi nos pênaltis na decisão da 
Taça D’Lamb. Em um início muito nervoso e disputado, Ma-
ravilha conseguiu anular as ações ofensivas da equipe ad-
versária. O empate em 1 a 1 levou a disputa para as penali-
dades máximas. Com os atletas da casa mais concentrados o 
triunfo veio! É bom finalizar o ano sendo campeão.
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TriCOlOr Evento teve a presença do ex-goleiro Galatto, banda Os Borrachos, escolinhas do Grêmio de Chapecó e taça

Gremistas de iraceminha realizam quarto encontro 
A Associação dos Gremis-

tas de Iraceminha ofereceu 
para os tricolores oportunida-
de ímpar de estar perto do go-
leiro que pegou dois pênaltis 
na lendária batalha dos afli-
tos, jogo que trouxe o Grêmio 
de volta para a série A, para 
o ano 2006. Galatto esteve no 
município, que contou tam-
bém com as réplicas das taças 
da Copa do Brasil, Libertado-
res da América e mundial in-
terclubes. 

Para o evento, a Associa-
ção dos Gremistas de Irace-
minha organizou a carreata 
que partiu do trevo de aces-
so à cidade, na Linha Tope da 
Serra, liderada pelo ônibus do 
Grêmio com as taças e Galat-
to. A recepção foi na Associa-
ção dos Servidores Públicos 
de Iraceminha (Aspumi). Na 
parte da manhã houve ses-
são de fotos e autógrafos com 
o goleiro. O almoço foi servi-
do no mesmo local. Na parte 
da tarde no campo do E.C. Ira-
ceminha houve jogos de fute-
bol com times sub-11 e sub-15 
masculino e sub-15 femini-
no da escolinha do Grêmio de 
Chapecó contra equipes de 

Iraceminha. 
De acordo com a presi-

dente da Associação dos Gre-
mistas de Iraceminha, Fa-
biana Santin, foram servidos 
mais de 300 almoços. “Com 
quem conversamos disseram 
que gostaram muito. O Galat-
to foi muito simpático e aten-
deu todos com paciência e 
respeito, uma pessoa muito 
legal”, finaliza Fabiana. 

Fotos: Nicoli Tumelero

Galatto falou sobre a batalha dos aflitos Ex-goleiro distribuiu autógrafos aos tricolores

Os Borrachos presentes na festa em iraceminha Jogos movimentaram o evento de tarde 

DeSafiOS

SUCeSSãO 

mOTOS

final

Ciclistas do grupo Pedal maravilha 
conquistam pódio

neri almeida é o novo presidente do Crm 

iraceminha tem campeão 
do velocross 2019

Decisão da Taça Posto 
Kakareko é hoje (30)

Integrantes do Pedal Mara-
vilha subiram ao pódio em dois 
desafios realizados no dia 24 
de novembro. Volmir do Nasci-

mento conquistou o 2º lugar na 
categoria máster B1, no 1º De-
safio Ametista de MTB. Debo-
ra Zanotto ficou com a 4ª co-

locação na categoria Pro-50 
quilômetros no 2º Modelo Bike 
Tour, no município de Modelo.

As ciclistas Karine Mus-

ckopf e Graci Signor chega-
ram juntas, obtendo o 5º lu-
gar na Pro-50 quilômetros, 
no 2º Modelo Bike Tour.

Mesmo não atingindo o 
ponto mais alto do pódio, em 
Nova Erechim, no último fim 
de semana, o piloto iracemi-
nhese de velocross José Al-
mir Da Lus conquistou o títu-
lo da categoria vx3 especial. O 
triunfo foi pela Copa Oestina 
de Velocross, que teve a penúl-
tima etapa em Nova Erechim, 
no domingo (24). Naquela ci-

dade ele ficou em terceiro lu-
gar na categoria vx3 especial, 
posição que garantiu o títu-
lo, e na vx 3 livre nacional ele 
conquistou o quarto lugar.   

A filha dele, Hayane Da 
Lus, conquistou a sexta posi-
ção pela categoria minimotos 
kids. Ela pode conquistar o vi-
ce-campeonato em dezembro 
na última etapa, em Descanso.Na última semana o 

Clube Recreativo Maravi-
lha realizou a eleição do 
novo presidente. Neri Al-
meida assume no lugar de 
Lorivan Webber, que en-
cerra o segundo manda-
to. “Entregamos a direto-
ria com dois títulos da fase 
Oeste do Estadual e com 
as contas em dia”, declarou 
o ex-presidente, ressaltan-
do que atualmente o clube 
está sem contas para pagar. 

Almeida disse que o de-
sejo é de continuar o ex-
celente trabalho realiza-

Eleição foi por aclamação dos presentes no dia da reunião da troca de diretoria 

do pelo presidente anterior. 
“Sabemos que é difícil, 

mas precisamos nos esfor-
çar para isso, pois o CRM 

está no alto e não pode-
mos deixar cair”, finalizou. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Automóveis Wellinghoe-
fer e Transportes Folletto fa-
zem hoje (30) o duelo para 
saber que levanta a troféu da 
Taça Posto Kakareko de Fu-
tebol Suíço do município 
de Maravilha. A competição 
corresponde ao Campeona-

to Municipal da modalida-
de, na categoria masculino 
livre, e é organizado pela Se-
cretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer/Acema. Neste 
ano o certame teve núme-
ro recorde de equipes par-
ticipantes, 32, no total. 
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Cerimônia marca a fundação do rotaract em maravilha

rOTarY ClUB

Pesquisa divulgada pela 
acaert aponta força do rádio

Produção de orgânicos é 
incentivada em maravilha

atletas são recepcionados 
após Paralimpíadas

Entre os mais importantes e influentes, o meio de 
comunicação alcançou em 2019 três bilhões de ouvintes

Um projeto está habilitando agricultores do município 
interessados em produzir os alimentos certificados 

Eles representaram a Seleção Catarinense e o 
município de Maravilha na competição em São Paulo

COmUniCaÇãO alimenTaÇãO SaUDÁvel SeTe meDalhaS
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