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Começa a programação

Show e acendimento das luzes 
natalinas marcaram o início das 
festividades de fim de ano

CiDaDe ilUminaDa 

Maravilhas do 
Natal 2019 
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Festival de Lasanhas 
vai destinar recursos 
para projeto social 

Homenagem Destaque 
Social entrega 27 
menções honrosas 

Moradora de Maravilha 
conta sobre rotina 
de reciclagem 

Rotary Club de Maravilha está 
promovendo o festival e parte dos 
lucros será usada para beneficiar 
crianças carentes 

Evento foi promovido pela Rede 
de Atendimento Maravilha em 
Ação e contou com homenagens e 
apresentações culturais 

Nossa reportagem aborda a 
importância da reciclar e hábitos 
que podem diminuir a produção 
de lixo 

maravilha De natal
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Arquivo/O Líder

Governo libera R$ 19,5 
milhões para retomada 
das obras na BR-282 

Recursos garantem continuidade dos trabalhos 
neste ano e para 2020 mais R$ 96 milhões devem 
ser liberados para a BR-282 e BR-158 

PÁgina 24

regiÃO 
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Diana Heinz

Mulheres de Maravilha criaram 
um coletivo para a organização de 
eventos. O objetivo delas é discutir 
assuntos do universo feminino atra-
vés de experiências. O Vivência Una 
terá a primeira edição no sábado 
(30) no Maravilhas Park Hotel. 

Ao ar livre, o evento começa 
às 16h com mais de 10 expositores 
de produtos naturais e artesanais. 
Além da feira, será disponibilizado 
coquetel que dará sequência à con-
versação às 18h. Quatro mulheres: 
Ciana de Matos, Diana Heinz, Jessi-
ca Coan e Tamires Gerhardt guiarão 
os assuntos a partir de vivências pró-

prias, com espaço para perguntas 
e trocas de experiências. “Nós esta-
mos vivendo um momento de pro-
tagonismo feminino e nossa ideia é 
valorizar a mulher. Queremos ele-
var a autoestima, mostrar apoio, for-
ça e união. Que a gente se una pelo 
amor”, destaca a organização. 

Os ingressos são limitados, cus-
tam R$ 10 e podem ser adquiridos 
no Ateliê Bindi, no Edifício Dubai, 
ou pelo telefone (49) 99166 4548. O 
coletivo possui uma página no Ins-
tagram, @vivencia.una, com mais 
informações. 

COntaS SimPleS

Venho pensando bastante no papel dos limites e das res-
trições em vários aspectos da vida e do trabalho. Talvez exa-
gero, mas encontrei uma relação entre restrição e matemá-
tica básica.

Digamos que seu avô esteja vivo. A expectativa de vida 
no Brasil é de 75 anos. Faça as contas. Se ele ainda estiver por 
aí, quem sabe ele já tenha passado dessa idade. Agora calcu-
le quantas vezes por ano você visita ele. Quantos encontros 
você imagina que restam?

Nem precisamos ir tão longe. Aquela reunião mensal 
fundamental que você nem abre a boca. Aquela apresenta-
ção que pode definir o próximo ano. Aquela pessoa que pre-
cisa ser ouvida. A restrição, no caso, é a raridade de um even-
to que acaba sendo tratado como banal.

Contas simples podem indicar preciosas oportunidades. 
Contas simples mostram limites e restrições essenciais que a 
rotina nos faz esquecer.

*
Se você pedir para um robô pescar, é capaz de ele secar o 

lago. Em tese, ele vai buscar o objetivo dele (que você ensinou 
para ele) da forma mais eficiente. Ensinar uma máquina pode 
resultar em aprendizados inesperados, pois é difícil enxergar e 
programar limites e restrições. 

A aprendizagem humana, assim como a da máquina, tam-
bém precisa de limites e restrições. E quem melhor define os 
nossos limites são os nossos valores.

Por isso que existe o medo da inteligência artificial. Sem a 
vigilância dos nossos valores, a tecnologia não respeita limites.

*
Falei há alguns dias sobre a decisão de ser bom ou ótimo. 

Se é melhor ter algo feito ou buscar por algo perfeito – e cor-
rer o risco de, digamos, perder o prazo.

Nesse dilema complexo, percebe-se uma possível atitude 
de quem resolve ser ótimo: preocupar-se com a forma com 
que o cliente, digamos, está usufruindo o que você vendeu. 
A forma que o que você entregou faz ele ser melhor, ou que 
ajuda a gerar a mudança que ele busca. Quem constrói algo 
ótimo, nesse sentido, assume responsabilidade pelo que vem 
depois da transação comercial.

Ou seja: “algo ótimo” pode não ser tanto o resultado da 
produção, mas sim o tempo e a atenção dedicados ao rela-
cionamento construído.

Optar por ser ótimo, então, também pode ser a opção de 
não vender, de não entregar. Ou um relacionamento dura-
douro será construído, ou melhor nem dedicar tempo e es-
forço a algo que vai ser, no máximo, meia boca.

vivênCia Una Cronograma será no sábado (30) com feira e conversação 

Para compartilhar experiências, 
mulheres organizam evento 

Quatro mulheres guiarão os assuntos a 
partir de vivências próprias

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
Só há uma Constituição intocável e irretocável vigente 
no mundo, chamada de os Dez Mandamentos. Reflita!

O SICOOBCARD TEM INÚMERAS  
POSSIBILIDADES PARA VOCÊ COMPRAR  

DO SEU JEITO. 

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

Sicoobcard. É da 
sua cooperativa.

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

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

até a próxima eDição!

Pense Grande: Pense Rádio, Pense TV é o tema 
da mobilização que envolverá os veículos es-
senciais de Santa Catarina. Emissoras do Gru-
po WH Comunicações participam da campanha

MoVIMEnto DE VALoRIzAÇão 
Do RáDIo E tELEVISão

MoRDoMIAS MESMo 
FoRA Do PoDER

A ex-presidente Dilma Rousseff divulgou um co-
municado em resposta à repercussão nas redes sociais 
de uma foto em que ela aparece dormindo na classe 
executiva de um avião. A imagem passou a ser distri-
buída pela internet com acusações de uso de dinhei-
ro público para a compra da passagem aérea. Dilma 
confirmou que estava a caminho dos Emirados Ára-
bes na viagem mencionada que ocorreu após dei-
xar a presidência da República. Ela ressaltou ainda 
que todas as despesas da viagem foram pagas pela or-
ganização do evento. Nada como ser importante...

CELULARES, UM VÍCIO
A boxeadora ucraniana Amina Bulakh morreu atropelada por um 

trem ao atravessar os trilhos instalados em sua cidade natal com fo-
nes de ouvido e mexendo em seu celular. A tragédia envolvendo a atle-
ta de 18 anos ocorreu na cidade de Tarasivka, próxima à capital ucra-
niana, Kiev. Aqui em Maravilha o que se vê de mulheres atravessando 
ruas e avenidas com o celular em conversações como se estivessem 
numa sala de estar é algo preocupante. Os motoristas estão em cons-
tante atenção, pois se houver acidentes vão querer culpá-los...

SEM FOGOS
Decisão inteligente e sensata da municipalidade em não comemorar 

a virada de ano com fogos de artifício, o que, aliás, já tínhamos nos posicio-
nado que a respeito e a maioria da população também, através de enque-
te na rádio, manifestou-se contra. Teremos várias atrações e os momentos de 
confraternização e alegria não deixarão de estar presentes em Maravilha...

A mobilização inédita terá participação das 280 
emissoras associadas de rádio e televisão com a unifica-
ção da defesa do meio, com ações conjuntas de divulga-
ção. “Queremos mostrar os valores do rádio e televisão e 
a nossa importância para o desenvolvimento da socie-
dade”, explicou o vice-presidente de marketing da Acaert, 
Carlos Amaral Neto, coordenador do movimento. “Pre-
cisamos destacar nosso valor como fonte de informação 
segura, que influencia na tomada de decisões das pes-
soas, além de enfrentar os desafios da comunicação atu-
al, como as fake news, por exemplo”. “Pensar grande é 
pensar no contexto daquilo que representa a comuni-
cação na vida das pessoas. Consolidar os nossos propó-
sitos como rádio e TV”, destacou o presidente da Acaert, 
Marcello Corrêa Petrelli. “As nossas programações che-
gam a milhões de pessoas e nossos comunicadores são 
os verdadeiros e maiores influenciadores”, concluiu.

PARABÉnS, MARAVILHA!
A iluminação natalina foi acesa oficialmente no domingo (17) em Mara-

vilha. O ato contou com show de teatro da equipe Sou Arte no Espaço Crian-
ça Sorriso. As luzes já chamam a atenção dos moradores na rua pela decora-
ção. O famoso túnel de lâmpadas foi instalado nas principais avenidas e conta 
com mais de 13 mil lâmpadas, outro túnel foi instalado na Praça Padre José 
Bunse, além da decoração em vários pontos do município. De parabéns a mu-
nicipalidade, com toda a equipe envolvida, e os agradecimentos de toda nos-
sa comunidade em proporcionar momentos felizes nessa época natalina.

Ederson Abi /O Líder

Divulgação

VELHO STF

Sobre a decisão de acabar com a prisão de condenados em segunda instância, foi 
preciso passar alguns dias para podermos raciocinar sem o ímpeto da resignação ofen-
siva. Há que se entender o momento histórico. Temos uma suprema corte envelhe-
cida, alinhada com a velha política apegada aos pomposos pronomes de tratamen-
to. Ignoram a vida que acontece abaixo do Planalto Central, não suam sob as togas. 
As últimas eleições mudaram a face do Palácio do Planalto, mas o aparato institucio-
nal é complexo, gigantesco e teima em preservar seus privilégios. Nos governos ante-
riores, os grandes esquemas de corrupção faziam obras faraônicas, estádios de futebol, 
geravam empregos, rendiam lucros, e financiavam políticos ilicitamente. A impuni-
dade atende muitos interesses. Quem pensou que seria fácil mudar velhos hábitos?

rOtarY ClUB De maravilha CentrO

Hoje (23) teremos a cerimônia de funda-
ção do Rotaract Club de Maravilha-centro e 
posse do Conselho Diretor e associados. A ce-
rimônia será às 19h30, tendo como local o Res-
taurante Sartori. Agradecemos o convite na 
pessoa da prezada Simone Raber – presiden-
te do Rotary Club, e de Gustavo Santa Cathari-
na - presidente do Rotaract Club de Maravilha.

O INOCENTE PROTEGIdO

O STF, depois de soltar Lula, ainda tem de 
anular o processo do tríplex, que já foi julgado 
pelo STJ, e o do sítio em Atibaia, que deve vol-
tar para o primeiro grau por causa da manobra 
inventada pelos ministros durante o julgamen-
to de Aldemir Bendine. O terceiro processo do ex
-presidiário, o do Instituto Lula, está parado em 
Curitiba, mas o STF também terá de dar um jei-
to nele. Ninguém sabe como as ruas vão reagir.

natal em SÃO migUel

Será realizada hoje (23) a 
abertura oficial do Natal em 
São Miguel do Oeste, com a 
inauguração da decoração e 
iluminação, que por sinal está 
de muito bom gosto, como 
nos anos anteriores. Também 
haverá chegada do Papai Noel 
e comitiva na área coberta da 
Praça Walnir Bottaro Daniel, 
com a entrega da chave 
da cidade pelo prefeito ao 
Papai Noel. Aproveitamos 
para desejar recuperação 
ao amigo prefeito, Wilson 
Trevisan, que se submeteu 
a cirurgia cardíaca em São 
Paulo. Força, amigo!

SERÁ QUE AGORA A 
OBRA VAI ANDAR?

Foi confirmado na terça-feira (19) o des-
bloqueio de recursos para a continuidade 
das obras na BR-282, trecho entre Chape-
có e São Miguel do Oeste. A informação foi 
repassada pelos deputados e senadores da 
bancada catarinense, anunciando que o Mi-
nistério dos Transportes do governo fede-
ral vai liberar R$ 19,5 milhões para a obra 
na região. Conforme o diretor comercial da 
Gaia Rodovias, Jaime Dagostini, o valor foi 
desbloqueado e deve ser liberado para a 
empresa nos próximos dias, possibilitando 
a retomada dos trabalhos. Ele confirma que 
já há um ofício autorizando o repasse do di-
nheiro e que o Dnit deve autorizar a reto-
mada da obra em aproximadamente 15 dias.

Dilma foi fotografada em viagem para 
os Emirados Árabes 
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

lOmBaDaS eletrÔniCaS: O QUe É 
DiDÁtiCO e O QUe É “PegaDinha”

Sempre fui um ferrenho crítico das lombadas eletrônicas. Para 
mim, a maioria inúteis e meramente arrecadatórias. Mas me ca-
reciam maiores dados concretos para defender meu ponto de vis-
ta. Desta vez, os tenho. Em São Miguel do Oeste, no trecho da Willy 
Barth que é também BR-163, quem passa no trecho norte sul, ou de 
Guaraciaba ao trevo que leva para Maravilha, Descanso e outros mu-
nicípios, um exemplo que serve como uma luva. Em menos de mil 
metros duas lombadas eletrônicas. Uma, bem sinalizada, próximo ao 
quartel, registrou nos últimos 30 dias a quantia de 11 multas. A outra, 
mal sinalizada, mil metros antes, registrou 585 multas! Finalidade pe-
dagógica nenhuma. Meramente arrecadatória. Só que os imbecis que 
defendem este tipo de instrumento não têm ideia da porcaria que fa-
zem quando instalam um equipamento com tal finalidade. Se o ob-
jetivo é reduzir velocidade, a lombada eletrônica que for mal sinaliza-
da e que emitir mais multas também é infinitas vezes mais insegura 
do que aquela bem sinalizada. Sim, porque para emitir uma multa, o 
condutor precisa passar acima da velocidade. E se houver um pedes-
tre na via pública e for atropelado, será atropelado em alta velocida-
de. Já na bem sinalizada, a velocidade é reduzida, e, portanto, o pe-
destre tem muito mais chance de atravessar em segurança. Então, o 
que querem? Uma, mal sinalizada que rende um monte de dinhei-
ro em multas, mas que faz com que os motoristas passem acima da 
velocidade que deveriam, por estar mal sinalizada? Ou a bem sina-
lizada, que por conta de permitir correta visualização, já faz com que 
haja a diminuição da velocidade – essência e objetivo da sua insta-
lação – mas que rende menos, exatamente porque cumpre sua fun-
ção pedagógica? Muitas vezes, na carência do bom senso, que é o que 
ocorre em situações assim, é preciso mudar a “cabeça” daqueles que 
mapeiam a instalação de novos equipamentos. Ou melhor, a cabe-
ça não. É preciso mudar as pessoas. Colocar gente sensata e com filo-
sofia adequada. Não se brinca com vidas humanas. A prova aí está. É 
inequívoca e matemática. 

fUSÃO De mUniCíPiOS
O nosso presidente, Jair Bolsonaro, acena com a fusão (incor-

poração) de municípios com menos de 5 mil habitantes e que pro-
duzam menos de dez por cento da arrecadação necessária à sua 
subsistência. Entendo que é uma medida complicadora. Afinal, os 
municípios que forem “reincorporados” têm um prefeito, secretários, 
vereadores, quadro de funcionalismo público, população que paga 
impostos, e por aí vai. Na verdade, isso deriva de uma onda eman-
cipacionista surgida anos atrás, e que com consultas populares, evi-
dentemente todos os que residiam nas antigas vilas ou distritos gos-
tariam de ostentar o status de município. Esse foi o problema. Não 
houve uma análise para ver se cada um dos novos municípios pode-
ria subsistir as suas expensas. Como escrevi, esse foi o problema. Mas 
não há garantia que reincorporá-los aos antigos municípios-mãe seja 
a solução. Imenso dilema. 

legiSlativO Um dos destaques foi o projeto que denomina as 
perimetrais de Maravilha, ao lado da BR-282 

Sessão tem quatro projetos aprovados 
e dois rejeitados em plenário
Carine arenHarDt

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha promoveu na noite 
de segunda-feira (18) a terceira 
sessão ordinária de novembro. 
Em segundo turno foi aprovado 
o projeto de lei complementar 
nº 014 de 2019, que autoriza o 
Poder Executivo a efetuar per-
muta de bem imóvel com lotes 
do Loteamento Nosso Sonho.

Em primeiro turno, os ve-
readores aprovaram o projeto 
47 de 2019 que isenta das ta-
xas de inscrição em concur-
sos públicos do município os 

Sessão foi realizada na segunda-feira (18)

eleitores que trabalharem nos 
pleitos eleitorais. Ainda foi 
aprovado em primeiro turno 

o projeto de lei complemen-
tar 16/2019 que altera dispo-
sitivos da lei complementar 

115 de 2017, que trata sobre 
regularização de construções 
irregulares. 

Carine Arenhardt/O Líder

PerimetraiS

os vereadores rejeitaram o projeto de 
lei 16/2019 que trata sobre o reajuste 
anual nos valores pagos em diárias 
aos servidores públicos municipais. 
A proposta era que o reajuste fosse 
feito anualmente através de decreto 
no mês de maio, com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor 

(iNPC). o projeto teve parecer 
contrário do relator láurio Stieler, 
o qual foi aprovado em plenário. 
Com o parecer contrário aprovado 
por maioria de votos, o projeto foi 
rejeitado. 
Também não foi aprovado o projeto 
de lei 43 de 2019. o texto objetiva 

regulamentar o uso do Ginásio 
Municipal de Esportes Gelson Tadeu 
Melo lara, possibilitando a locação 
da quadra para eventos esportivos. 
o projeto teve parecer contrário do 
relator luiz hermes brescovici. o 
parecer foi aprovado pela maioria de 
votos e o projeto rejeitado em plenário.

DOiS PrOJetOS reJeitaDOS

o nome das perimetrais de Maravilha, 
ao lado da bR-282, também entrou 
na pauta da sessão. Foi aprovado o 
projeto de lei 42/2019 que denomina 
as perimetrais no município. 
o trecho 1, na faixa lateral esquerda 
no sentido São Miguel do oeste, 
entre o km 604 na ponte sobre o 
lajeado Chinelo Queimado e o km 

608, próximo ao posto da Polícia 
Rodoviária Federal, fica nominado 
Avenida Governador luiz henrique da 
Silveira. 
o trecho 2, na faixa lateral direita 
sentido São Miguel do oeste, entre 
o km 604 próximo à ponte sobre o 
lajeado Chinelo Queimado e o trevo 
de acesso à cidade de Maravilha 

fica nominado Rua Rodolfo Edvino 
Schlemer, conforme rua já existente.
No trecho 3, na faixa lateral direita 
sentido São Miguel do oeste, entre 
o trevo de acesso à cidade de 
Maravilha e o km 608, próximo ao 
posto da Polícia Rodoviária Federal, 
fica nominado Rua José Engelmann, 
conforme rua já existente. 
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EXIStE #tBt DE tEXtOS?
“Cuidar da própria vida”. Esse foi um texto publicado aqui, nesta coluna, nes-

te ano. Se até na televisão existe o “vale a pena ver de novo”, tem coisas no jor-
nal que vale a pena ler de novo. “Como é decepcionante quando uma fofoca sobre 
a vida alheia é a coisa mais ‘bombástica’ que aconteceu no dia de alguém. Mui-
tas pessoas são conhecidas por ‘fofoqueiras’, que adoram debater a vida dos ou-
tros e dar ‘pitacos’ sobre o que é certo ou errado para alguém. Nesses casos, ge-
ralmente, a vida do fofoqueiro não tem muitas emoções, justificando ser tão 
atraente viver o momento de outras pessoas. O legal mesmo seria se todos ti-
vessem uma vida agitada, produtiva e interessante. Talvez não restasse tempo 
para analisar tanto o cotidiano alheio e as escolhas defendidas por cada um...”

ederson abi, jornalista
Obras na BR 

O desbloqueio de R$ 19,5 milhões para 
retomada das obras na BR-282 trouxe alívio e 
um pouco de esperança para os usuários da 
rodovia na região. O Dnit afirmou na última 
semana que não havia nenhuma obra para-
da no Estado, apenas em ritmo lento, mas a 
verdade é que não havia nenhuma frente de 
trabalho no trecho há algum tempo. O valor 
anunciado nesta semana está garantido, as-
sim como a retomada dos trabalhos, resta sa-
ber se, de fato, veremos nossa rodovia com as 
obras concluídas em breve. Nossa região vive 
um verdadeiro caos quando o assunto é ro-
dovia, tanto federal, como estadual. Espera-
mos mudanças positivas, afinal estamos de 
governo novo e com a promessa de uma nova 
política, queremos também novas rodovias.

Carine arenhardt, jornalista

Arquivo/O Líder

Clima De natal 
Maravilha está em clima natalino desde o domingo (17), quan-

do um belíssimo evento marcou o acendimento das luzes de Natal 
na cidade. Mais uma vez a administração pública de Maravilha in-
vestiu para fazer com que a Cidade das Crianças também se torne 
referência regional em embelezamento nesta época do ano. Com a 
decoração realizada na cidade, faz com que Maravilha receba gente 
de outros municípios para ver a luminosidade e sentir um pouco do 
clima natalino dos maravilhenses. Destaque para o túnel de luzes 
instalado na Praça Padre José Bunse, com certeza mais um atrativo. 

nelcir Dallagnol, jornalista 

EMPREENDEDORISMO FEMININO

Na terça-feira (21) foi o Dia do Empreendedorismo Feminino, data criada pela Organização das Nações Unidas (ONU). O número de 
mulheres empreendedoras cresceu muito nos últimos anos no Brasil. Atualmente, mais de 24 milhões de mulheres são empreendedo-
ras no Brasil, número pouco inferior em relação aos homens, que chega a 25 milhões. A taxa de empreendimentos iniciados no país, des-
de 2007, oscila entre 47% e 54% para homens e mulheres. Mesmo que elas abram negócios tanto quanto os homens, ganham 22% menos 
e suas empresas fecham mais rápido. O Sebrae diz que um motivo que ajuda a explicar essa diferença é a maternidade e o papel da mu-
lher na família. Outro ponto é que o financiamento bancário também é concedido de forma desigual. As empresas pertencentes a mu-
lheres solicitaram empréstimos corporativos a uma proporção similar às empresas de homens, mas menos da metade foram aprova-
das, em comparação com uma taxa de aprovação de 61% para os homens. A luta cresce, mas o patamar de igualdade demora a chegar. 

Diana heinz, jornalista

Reciclagem 
A separação correta do lixo transforma vidas. Para quem separa o material em casa, um novo hábito. Para quem tra-

balha na coleta, uma fonte de renda. E o resíduo? Bom, já dizia o cientista Atoine-Laurente de Lavoisier: “na natureza nada 
se cria, nada se perde, tudo se transforma”. Pois é, o material orgânico vira um adubo fértil para as plantas e o seco é re-
ciclado para reutilizar. Você vai ler nesta edição a reportagem de uma moradora de Maravilha que separa o lixo em casa 
e faz compostagem do orgânico. São atitudes simples que resultam em produtividade em casa e menos lixo lá fora. 

Cleiton ferrasso, jornalista

feliCiDaDe alheia
Talvez uma das reações mais raras de encontrar seja a de ale-

gria verdadeira pelas conquistas alheias. Certamente você já 
presenciou uma situação parecida: se alguém foi bem no ves-
tibular e vai cursar a faculdade, comentam que o curso é pou-
co concorrido. Ou então: se esta mesma pessoa compra um 
carro, apontam os defeitos daquele modelo e que outro certa-
mente seria mais adequado. Não seja essa pessoa que desde-
nha do sucesso alheio e se afaste de quem tem esse (péssimo) 
hábito. Quando alguém contar sobre a realização de um so-
nho ou o início de uma nova etapa, incentive, apoie, dê ouvidos. 
Sem inveja, cobiça ou comparação, só felicidade por algo que 
não é nosso, mas está acontecendo com alguém que gostamos. 

Camilla Constantin, jornalista

Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder
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PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

QUem vivifiCa O temPO, 
vivifiCa a PrÓPria viDa
Os conhecimentos esquecidos 
podem ser relembrados, mas o 
tempo perdido em inatividade 
nunca pode ser recuperado. Tem-
po é Vida, e a Vida é mais valio-
sa que qualquer coisa. Quem des-
perdiça o tempo está cometendo 
uma tolice maior que andar jo-
gando dinheiro. A Vida não é esta-
cionária. Ela progride ou regride.

COnQUiStaS
formado por jovens, rotary realiza cerimônia 
de fundação do rotaract 

O Rotary Club de Maravilha 
Centro realiza, na noite de hoje 
(23), a cerimônia de 25 anos de 
fundação do Rotaract no mu-
nicípio, além de receber novos 
associados e empossar o con-
selho diretor. O evento será às 
19h30, no Restaurante Sartori. 

De acordo com a presidente, 
Simone Raber, o Rotary de Mara-
vilha completou aniversário de 
fundação em setembro e possui 
37 associados, que estão recep-
cionando os membros do Rota-
ract, formado por jovens. Como 
exemplo de inspiração para o 
novo grupo, ela explica que são 
muitos projetos realizados pelo 

clube no município, como “Co-
berta do amor”, com a adoção 
do quarto da maternidade SUS 
do Hospital São José, e o projeto 

“Maravilha de Natal”, em parce-
ria com Nelson Salmin, conhe-
cido por Palito. Além disso, são 
20 anos juntos com o Proerd e o 

evento profissional destaque. 
Pensando em fortale-

cer os laços com a comunida-
de e incentivar a juventude, 
o Rotary fundou um Rota-
ract recentemente, com a pre-
sença de jovens. O Rotaract 
voltou a funcionar após vá-
rios anos desativado no mu-
nicípio e já está com várias 
ações para a comunidade. 

A presidente afirma que 
é um momento de conquis-
ta para o Rotary, pois o Ro-
taract tem os jovens para fa-
zer a diferença e ser inspiração 
para outros que queiram tam-
bém participar da sociedade.

Simone Raber é presidente do Rotary Club e diz que é orgulho ter o Rotaract de volta 
no município

Arquivo/O Líder

eDUCaÇÃO Alunos vão expor e comercializar produtos que foram 
confeccionados durante o ano 

espaço Criança Sorriso sedia 
feira maravilhas da Cooperação 
Carine arenHarDt 

A programação da Fei-
ra Maravilhas da Cooperação 
começa às 14h de hoje (23) 
e segue até às 17h, no Espa-
ço Criança Sorriso. O evento 
é promovido pela Secretaria 
de Educação e Departamento 
de Cultura, juntamente com 
as escolas CE Mundo Infantil 
(Caic), CE Monteiro Lobato e 
CE Vereador Raymundo Veit. 

Conforme a secretária de 
Educação, Rosiméri Rodri-
gues da Silva, durante o ano 
os três centros educacionais 
trabalharam com os alunos 
do 1º ao 6º ano atividades do 
programa União faz a Vida, 

Secretária de Educação convida a comunidade para a feira

em parceria com o Sicredi, 
também sobre empreende-
dorismo e educação financei-
ra. Neste período foram de-
senvolvidos vários trabalhos, 

que serão expostos e comer-
cializados na Feira Maravi-
lhas da Cooperação. 

Entre os itens preparados 
para a venda, os alunos res-

gataram brinquedos antigos 
e confeccionados com ma-
teriais recicláveis, além de 
temperos, geleias, bolachas, 
aquários, peixes, entre ou-
tros produtos. Também ha-
verá uma praça de alimenta-
ção, com venda de lanches e 
bebidas a preço de custo. Os 
alunos ainda vão gerenciar os 
ingressos para brinquedões, 
pescaria, entre outras ativi-
dades.  

A tarde terá ainda apre-
sentações culturais envol-
vendo alunos e família e pin-
tura facial gratuita. Rosiméri 
convida toda a comunida-
de para participar da progra-
mação. 

Arquivo/O Líder

É tUDO mUitO DifíCil 
anteS De Se tOrnar fÁCil

Todos, em nossas vidas, quereremos ter feito ou aprendido 
algo diante do que recuamos antes mesmo de tentar, pensan-
do que, tanto, teria sido muito difícil. Ao invés de tentar, desis-
timos com facilidade surpreendente.

Nós enxergamos como tudo é sempre muito difícil antes 
de se tornar simples. 

Incorporar novos hábitos e aprender algo novo é extrema-
mente positivo e saudável. Mas mesmo sabendo disso, para 
muitos é extremamente complicado sair da zona de conforto. 

Se formos olhar melhor, porém, veremos como nada foi 
fácil já desde o começo. Tudo, absolutamente tudo, requereu 
pelo menos um esforço no começo. 

o proCeSSo De aprenDizaGem 
Se olharmos os nossos primeiros anos de vida, enxergare-

mos como aprendemos a caminhar, falar, fazer contas, escre-
ver... Porque não desistimos ou recuamos nesses momentos? 

Também foi difícil. Ou não? Nós caímos, erramos, foi difí-
cil internalizar o conhecimento. 

Porém agora parece muito simples. 
No começo muitos desafios parecem complicados, por-

que temos que atravessar um processo de aprendizagem. 
Processo que se molda em função de forças como a deter-
minação, a vontade, a motivação, o desejo e os objetivos que 
queremos alcançar. 

Quanto foi complicado aprender a dirigir? E hoje é tão 
automático. Pelo menos para alguns. 

Por que depois de sete caídas ao chão (por exemplo) para 
aprender caminhar, não desistimos, e, ao contrário, depois de 
apenas um entrave num projeto, o abandonamos? 

Com o passar do tempo, parece que colocamos resistên-
cia nos processos de aprendizagem. Buscamos sempre as 
coisas mais simples; algo que não prevê uma mudança radi-
cal, mesmo sabendo dos grandes benefícios.  

Não aceitamos mais que as dificuldades são algo nor-
mal no caminho da novidade, nas novas experiências. “Não 
vou conseguir. É complicado”. Mas qual é a diferença com o 
aprender caminhar, falar, etc.? 

é mUito CompLiCaDo QUanDo 
penSamoS: não poSSo

A diferença consta nas desculpas que contamos para nós 
mesmos para não introduzir na nossa vida algo que nos tira-
ria do automatismo do conhecido e do comodismo. 

O piloto automático dá conforto e ilusão de controle. Mes-
mo quando leva uns sofrimentos. A não ser que a vida nos co-
loque na obrigação de ter que aprender. Lá, podemos até con-
seguir. Questões de motivação e falta de alternativas. Por quê? 

Por que passamos do ponto do sofrer a mudança ao ter o 
controle dela. 

Mas até nós pensarmos que não conseguiremos, iremos 
autossabotar o nosso sucesso. 

Penso a quantas pessoas se conta querer parar de beber 
e se acaba criando brigas apenas para ter a desculpa de vol-
tar a beber. 

Nesses casos não é o “não posso” ou “não consigo” que 
move o nosso rumo, mas é o “não quero”. Esta seria uma lei-
tura mais verdadeira. 

Não queremos mudar a rotina. 
Sem dar-se conta, recuando do aprender e do mudar, a gen-

te deixa de fazer-se bem. Porque as novidades sempre trazem 
algo de mais atualizado ao fluir do nosso ser e da nossa vida. 

Não permitir-se a mudança (a atualização do ser) se paga 
em termos de saúde. Sempre!
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LUIZ CARLOS
PRATES

CartÃO De CrÉDitO
associados do Sicredi contam com novidade 

Os consumidores buscam 
cada vez mais segurança e prati-
cidade na hora das compras. Um 
grande aliado são os cartões de 
crédito, que se tornaram unani-
midade e vêm crescendo cada 
vez mais. De acordo com dados 
da Associação Brasileira das Em-
presas de Cartões de Crédito e 
Serviços, o uso dos cartões cres-
ceu 14% e movimentou mais de 
R$ 1 trilhão em 2018 no Brasil.

Considerando esse cená-
rio, o Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG lançou um novo mode-
lo de negócios para anuidades 
dos cartões de crédito, a fim de 

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Associadas Ana Alice Trento e Júlia Tomasi 

proporcionar cada vez mais be-
nefícios aos associados. Na prá-
tica: quanto mais utilizar o car-
tão, menor será o valor pago na 
anuidade. “Foram estabeleci-

das algumas faixas de consu-
mo e porcentagens de descon-
tos. Assim, conforme o valor 
pago mensalmente, os associa-
dos terão um crédito mensal na 

fatura com o valor do descon-
to. Para acompanhar esse crédi-
to, é possível acessar sua fatura 
pelo aplicativo, site ou, ainda, vi-
sitar uma agência”, explica o dire-
tor de Negócios, André Zanon.

Os associados, ao utiliza-
rem os cartões de crédito, além 
de receber desconto na anuida-
de do cartão, acumulam pon-
tos e estes podem ser resgatados 
no Programa de Recompensas, 
por produtos ou crédito na fatu-
ra. Todos os associados da co-
operativa que possuem car-
tão de crédito se enquadram 
nestes modelos de negócios. 

ela nÃO vivia
O nome dela é Taryn, 36 anos, australiana, mais não digo. 

O que importa é o fato. Essa moça vivia diante do espelho, 
nunca se achava bonita, e era linda. Tenho fotos dela. Ali-
ás, ela fazia parte das 96% das mulheres do mundo que não 
se acham bonitas. Os americanos fizeram a pesquisa. E com 
bom humor alguns disseram que as 4% que dizem se achar 
bonitas mentem... Elas que se reavaliem, porque eles, maio-
ria absoluta, são uns atirados. 

Voltando à Taryn, ela aos 36 anos, quando gestou e pariu 
o terceiro filho, não vivia mais. Olhava-se o tempo todo no 
espelho e se vivia horrorosa. Via estrias até no nariz, celulite 
até nos olhos, barriga flácida, um horror. Era assim que ela se 
via e pensava. E para agravar tudo, desconfiava que o marido 
a estava achando muito feia. Decidiu por uma cirurgia drás-
tica, ia “tirar” a barriga, limpar as celulites, acabar com as so-
bras de gordura, tudo. Não saía mais da academia e não sa-
bia mais o que era comer, gorda que se achava. Bah, e eu vi 
as fotos dela nesse tempo de horror, vi nas páginas da Clau-
dia. Santo Deus, que lindeza de horror... Mas não adianta di-
zer isso quando a pessoa não se vê bem.

Tudo preparado para a cirurgia “total” quando ela ouviu 
um padre na televisão falando sobre amarmos o nosso cor-
po, o templo de Deus... E como, dizia o padre, como um pai, 
uma mãe pode falar desse amor aos filhos se a própria pes-
soa não se ama e não está vivendo em razão da preocupa-
ção doentia com a beleza “externa” do corpo físico? A bele-
za se vê de dentro para fora e não de fora para dentro, disse 
o padre. 

Taryn voltou à terra e deu-se conta de que não estava vi-
vendo, de que não poderia educar bem a filha Mikaela, de 4 
anos, pensando e agindo como ela pensava e agia. Decidiu 
mudar a cabeça e aceitar-se como era, decidiu viver. E co-
meçou a viver, o que é possível para qualquer um de nós seja 
qual for o problema. O que nos dá ou tira vida é a cabeça, o 
modo de pensar. Que vergonha ter que dizer isso...

E eu vi fotos da Taryn antes da decisão dela. De fato, es-
tava fora da casinha, lindíssima. Aceitemo-nos... Para a feli-
cidade.

triSteZa
Olhei bem para a cara dela. Bonita.  E mesmo que não 

fosse, saudável me pareceu ser. 48 anos. Herdeira de um im-
pério americano de uma marca que você conhece e usa to-
dos os dias, aposto. Quando na foto essa que vi, parecia feliz, 
mas... Matou-se. O que poderia justificar esse ato extremo? 
Seja o que for, garantidamente o dinheiro não produz feli-
cidade...

fala
Ela já subiu mais de mil vezes no palco, nada tem de in-

gênua, mas tem de tosca. Foi dia destes. A “moça” subiu ao 
palco três dias depois da morte do irmão. Antes de cantar, 
disse que o show não pode parar. Não precisava ter dito essa 
grosseria desrespeitosa. De fato, a fala revela a pessoa por to-
dos os poros...

falta DiZer
No ambiente de trabalho, cada macaco no seu galho, 

certo? Pois é, mas em todos os galhos há muitos “macacos” 
disputando posições semelhantes. Como fazer para chegar 
mais tranquilo ao trabalho e garantir o seu “galho”? Deixar 
de ser molenga e qualificar-se cada vez mais, com isso o su-
jeito vai garantir o seu “galho” no trabalho, um galho menos 
concorrido, afinal, quanto mais qualificada a pessoa mai “so-
zinha” ela fica... Fácil?

infOrmaÇÃO SegUra Objetivo é mostrar os valores do rádio e televisão e a 
importância destes veículos de comunicação para o desenvolvimento da sociedade 

acaert lança campanha Pense 
grande: Pense rádio, Pense tv

A Associação Catarinense 
de Emissoras de Rádio e Te-
levisão (Acaert) lançou nes-
ta semana o maior movimen-
to de valorização dos veículos 
de comunicação essenciais 
de Santa Catarina - Pense 
Grande: Pense Rádio, Pen-
se TV. A mobilização inédi-
ta tem a participação de 280 
emissoras de rádio e de tele-
visão, com ações conjuntas 
de divulgação. 

Desde ontem (22) emis-
soras de rádio estão vin-

Divulgação

culando um spot de 60 se-
gundos com o manifesto do 

“Precisamos destacar nosso valor 
como fonte de informação segura, 
que influencia na tomada de decisões 
das pessoas, além de enfrentar 
os desafios da comunicação 
atual, como as fake news”, 

Carlos Amaral Neto

movimento. As emissoras de 
TV vinculam um vídeo de 120 
segundos, na NSC, RIC/Re-
cord, SCC/SBT, TVBV/Band 
e Record News. O material 
será vinculado até a quin-
ta-feira (28). Também foram 
criadas peças para as redes 
sociais. 

Conforme o vice-pre-
sidente de marketing da 
Acaert, Carlos Amaral Neto, 

coordenador do movimento, 
o objetivo é mostrar os valo-
res do rádio e da televisão e a 
importância destes veículos 
de comunicação para o de-
senvolvimento da sociedade. 
“Precisamos destacar nosso 
valor como fonte de informa-
ção segura, que influencia na 
tomada de decisões das pes-
soas, além de enfrentar os de-
safios da comunicação atu-
al, como as fake news, por 
exemplo”, afirmou Neto. 

O presidente da Acaert, 
Marcello Corrêa Petrelli, ex-
plicou que o nome “Pensar 
Grande” é no contexto da-
quilo que representa a comu-
nicação na vida das pesso-
as. “As nossas programações 
chegam a milhões de pessoas 
e nossos comunicadores são 
os verdadeiros e maiores in-
fluenciadores”, concluiu.
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Dia DO reCiClaDOr e Da reCiClagem Nesta semana foi comemorado o Dia do Reciclador e da Reciclagem. 
Moradora aproveita os resíduos de várias maneiras e o que realmente vai para fora de casa, é pouco material

Conheça a história de uma moradora que 
recicla o lixo em maravilha 
CLeiton FerraSSo 

E
m 22 de novembro 
foi comemorado o 
Dia do Reciclador 
e da Reciclagem 

de Resíduos, mas a data ain-
da precisa de mais adep-
tos, pois a produção de lixo 
é uma constância e um de-
safio para diminuir a quanti-
dade de resíduos e reaprovei-
tar da melhor forma possível. 
Segundo o World Wide Fund 
(WWF) - em português, Fun-
do Mundial para a Natureza 
-, o Brasil é o 4º país que mais 
produz lixo no mundo. São 
11.355.220 toneladas e ape-
nas 1,28% de reciclagem. Só 
está atrás dos Estados Unidos 
(1º lugar), da China (2º) e da 
Índia (3º). A questão é: como 
mudar esse cenário? 

Uma das recomenda-
ções apontados pelo WWF é 
a reciclagem e reutilização 
do material. Uma tarefa que 
exige discipli-
na. Mas isso 
não falta 

na casa de Juvilda Maria So-
bieski Kuhn, aposentada de 
59 anos, pois já virou rotina. 
“Aqui um cobra do outro 
quando o material vai para 
o lugar errado”, salienta. Ela 

mora com o marido, Oci 
Kuhn, de 60 anos, e a fi-
lha Taisa Kuhn, de 26 
anos. 

A cobrança para se-
parar o material orgâni-

co tem mo-

tivo. Ela utiliza os restos de 
frutas e legumes para fazer a 
compostagem, que fica num 
cantinho atrás da casa, e o de-
talhe: não tem cheiro. O ma-
terial se mistura com a ser-
ragem e as minhocas, vindas 
da Califórnia, que auxiliam 
no processo de decomposi-
ção. O resultado é um mate-
rial rico em nutrientes para o 
solo, que é utilizado nas hor-
taliças e flores do quintal. 

“Neste espaço eu planto 
saladas, legumes e tomates, 
adubo as flores e troco o ma-
terial com as vizinhas. Elas 
trazem as cascas de alimen-
tos para a compostagem e eu 
retribuo com o chorume para 
fertilizar as plantas”, acres-
centa Juvilda. 

O que não vai para a com-
postagem, como restos de co-
mida, ela deixa em outro lugar, 
diretamente na horta com res-
tos de folhas e madeira. O ma-
terial seco, como plástico e pa-
pel, vai para a lixeira. Quando 
é o dia de o caminhão passar 
na rua, ela deixa o resíduo fora 
de casa. 

A coleta seletiva no muni-
cípio de Maravilha contribuiu 
para o trabalho que Juvil-
da já fazia em casa. Mesmo 
sem a coleta, ela separava 
os materiais. O orgânico 
vai para a compostagem; 
o material seco para o 
caminhão da coleta; e o que 
pode ser reutilizado, como li-
tros descartáveis, é aproveita-
do em casa. 

COLETA EM MARAVILHA 
Dados da coleta seletiva de Maravilha mostram 
que de janeiro a outubro de 2019 foram 
produzidas 800,6 toneladas de resíduos. Esse 
material é recolhido pela empresa Tucano 
obras e Serviços Ambientais e a coleta seletiva 
começou em 5 de junho de 2018. Desde o início 
da coleta, foram coletados  1,3 mil toneladas de 
resíduos em Maravilha. 

Juvilda colhe saladas atrás da casa adubadas com a compostagem 

Restos de verduras e legumes vão para a compostagem 
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“Para a nossa avareza, o muito é 
pouco; para a nossa necessidade, 
o pouco é muito” 

Séneca
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Lojistas catarinenses apostam 
em Natal de boas vendas

O otimismo nas vendas do Natal 2019 vem conquistan-
do o ambiente das lojas de Santa Catarina. A pouco mais de 
um mês para a principal data do varejo no ano, os comer-
ciantes catarinenses apostam em índices melhores para o 
período, o que é confirmado pelo levantamento da Fede-
ração das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Santa Catari-
na (FCDL/SC). Elaborado junto a associados das 20 cidades 
de maior potencial econômico do Estado, a avaliação apon-
tou que para 66,84% dos consultados a expectativa é de que 
as vendas para a data sejam maiores do que no ano ante-
rior. Para 46,94%, o crescimento deve ser de até 5%, enquan-
to 25,51% acreditam em 10%. O levantamento da Federação 
das CDLs revelou que para 25% dos associados consultados 
o tíquete médio do período deve ficar entre R$ 101 e R$ 150. 
Os itens mais procurados devem ser vestuário (31,63%), se-
guidos de calçados (12,24%). O pagamento por cartão de cré-
dito continuará sendo a opção preferida dos consumido-
res, chegando a 53,57% - seguido de crediário, com 26,02%.

Fotos: Divulgação

A terceira maior empresa brasileira deste setor, por sua vez, tem uma marca conhecida e uma ges-
tão pra lá de discreta. Trata-se da catarinense Aurora Alimentos, uma gigante que deve faturar 10 bilhões 
de reais e é uma rede de 11 cooperativas que reúne 65 mil famílias cooperadas. A Aurora inaugurou em 
outubro, em Chapecó, sua nova unidade processadora de carne suína, a maior do país. O investimen-
to de 268 milhões de reais permitiu dobrar a capacidade de abates para 10 mil por dia. Com isso, as uni-
dades de suínos da empresa podem abater um total de 25 mil cabeças por dia. A Aurora também atua 
no mercado de aves — com 1 milhão de abates por dia — e, desde 2007, na produção de leite — com 1,5 
milhão de litros diários. No total, a companhia fabrica mais de 800 produtos, entre eles cortes de car-
ne, lasanhas e iogurtes. A previsão da Aurora é crescer 10% em 2019 e outros 20% no ano que vem para 
alcançar um faturamento de 12 bilhões de reais. O avanço poderia ser maior, segundo seu presiden-
te, Mário Lanznaster, mas a principal barreira de expansão da empresa é a oferta de milho no Oeste ca-
tarinense. Trazer o insumo de outros estados custaria caro e reduziria a competitividade. Levar a pro-
dução para regiões distantes também não faz sentido para uma empresa gerida por seus cooperados.

- a empresa de 65 mil famílias 
que concorre com BRF e JBS

Com Selic em queda, poupança pode passar a render menos que a inflação
Com a taxa básica de juros, a Selic, em queda, os rendimentos da poupança devem perder para a inflação. Isso pode acon-

tecer porque os rendimentos da poupança são 70% da Selic, mais a Taxa Referencial (TR), que está zerada. Atualmente a Se-
lic está em 5% ao ano e o Banco Central já sinalizou que a taxa deve cair em dezembro para 4,5% ao ano e encerrar 2020 nesse 
patamar. Com isso, os rendimentos da poupança vão passar de 3,5% para 3,15% ao ano. Já a inflação, calculada pelo Índice Na-
cional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), deve fechar 2019 em 3,31% e 2020, em 3,60%, de acordo com estimativas do mer-
cado financeiro. Se for considerada a previsão mensal, a inflação deve chegar a 0,36%, em novembro, e a 0,35%, em dezem-
bro, enquanto a poupança vai render 0,29% ao mês, com a Selic em 5%, e 0,26% ao mês, se a taxa básica cair para 4,5% ao ano.

Santa Catarina 
tem a menor taxa 
de desemprego 
do Brasil

O Estado de Santa Catari-
na continua liderando a taxa 
de emprego em todo o Brasil, 
segundo o novo levantamento 
do IBGE, compreendendo os 
três trimestres do ano. A taxa 
de desemprego está em 5,8% e 
continua estável. Houve uma 
queda de 0,2% no segundo tri-
mestre de 2019. Em segundo 
lugar está o Mato Grosso do 
Sul, com 7,5%, o Mato Grosso 
com 8% e Rondônia com 8,2%. 
Coincidentemente, estes esta-
dos têm como força econômi-
ca o agronegócio. Santa Cata-
rina registrou, ainda, o maior 
percentual de pessoas com 
carteira de trabalho assina-
da no setor privado (87,7%), 
0,1% acima do 2º trimestre de 
2019, com incremento de 14 
mil pessoas com carteira assi-
nada (1,763 milhão de pesso-
as). Entre os estados do Sul:
SC- 87,7% 
RS- 81,9% 
PR- 80,8%

Valor da produção pecuária do Brasil 
crescerá 7% com impulso da China, diz CNA

O Valor Bruto da Produção (VBP) pecuária do Brasil deve alcançar 234,5 bi-
lhões de reais em 2019, um crescimento de 7,2% se comparado ao ano passado, com 
impulso da demanda da China pelas carnes brasileiras, apontou na segunda-fei-
ra pesquisa da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). Com o sur-
to de peste suína africana (PSA) atingindo plantéis da China desde agosto de 2018, 
o país asiático tem elevado importações de todas as carnes, como forma de preen-
cher a lacuna deixada pela queda na produção de carne suína. Isso eleva preços a ní-
veis recordes no Brasil e colabora com o aumento do faturamento pecuário no país

transgênicos atingirão 53 mi ha 
no Brasil em 19/20

O Brasil cultivará 53,1 milhões de hectares com transgênicos na temporada atu-
al 2019/20, cujo plantio está em andamento, avanço de 2,6% ante a temporada anterior im-
pulsionado pela adoção de milho e soja geneticamente modificados, apontou na terça-fei-
ra estudo da Céleres. Do total projetado, 35,3 milhões de hectares serão semeados com soja 
(+1,7% ante 2018/19), 16,3 milhões de hectares com milho (+4,5%) e 1,45 milhão de hecta-
res com algodão (+1%), afirmou a consultoria. A consultoria ressaltou que na safra passa-
da o Brasil se tornou o maior país do mundo em plantio de soja geneticamente modifica-
da, superando os Estados Unidos. Além de maior exportador, o Brasil deverá se consolidar em 
2019/20 como o maior produtor global de soja (incluindo o produto convencional), superan-
do os norte-americanos, que sofreram uma quebra por problemas climáticos no atual ciclo.
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maravilha A nova presidente é Renata Donhauser e a 
vice-presidente é Teonila Metz

eleita a nova diretoria e 
autodefensores da apae marisol 
Carine arenHarDt

A nova diretoria da Apae 
Marisol de Maravilha foi 
eleita na quinta-feira (21), 
em assembleia geral na sede 
da escola especial. A nova 
diretoria é composta por 
30 nomes e assume a ges-
tão 2020/2022. A única cha-
pa inscrita foi eleita por acla-
mação. A nova presidente é 
Renata Donhauser e a vice
-presidente é Teonila Metz. 

A programação teve ain-
da avaliação e aprovação do 
relatório de atividades da 
gestão 2017/2019 e também 
das contas com o parecer do 
Conselho Fiscal.  A posse da 
nova diretoria está marcada 
para o dia 16 de dezembro, 
às 19h na escola especial. 

A Apae Marisol também 

Diretoria gestão 2020/2022
Presidente: Renata 
Donhauser
Vice-presidente: Teonila 
Metz
Primeira-diretora-secretária: 
luciana Schneider Polazzo
Segunda-diretora-
secretária: Naildes Provin
Primeiro-diretor-financeiro: 
Eliandro biasi
Segunda-diretora 
financeira: Neldi Terezinha 
de lima
Diretor de patrimônio: Darci 
Ranzan
Diretora social: Simone 
Tonello
Procurador jurídico: Genuir 
bassani

Conselho de Administração:
lilian becker

Miguelina Frandoloso
Cleonice da Silva
Renato dos Santos
Alaia Schwertz
Marlete Grumovisch
Marli Kuhn
Noeli Fantin
Juleide D’Agostini
Eliane lopes Trindade
Everton boff
Marla Nonenacher
Noeli Klein
Sonia Provin Deon
indianára Teixeira Pires da 
Silva
Conselho Fiscal:
Marcos Pertusatti
Glaucia varotto da Silva
Alex Roberto Grunwaldt
Suplentes:
Caroline Maldaner
Nilva Presoto
Amarildo Minela

elegeu os novos autodefen-
sores, escolhidos pelos alu-
nos da escola. Os dois elei-
tos são os alunos Cássio 
Sangalo e Carine Vendrus-
culo, que ficam na gestão 
2020/2022. 

Nova diretoria eleita nesta semana 

 Alunos autodefensores Cássio Sangalo e Carine vendrusculo

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

levantamentO
Comerciantes acreditam em aumento de 
vendas neste natal

Faltando pouco mais de 
um mês para o Natal, os lojistas 
catarinenses demonstram es-
tar animados com a data. Para 
66,84%, a expectativa é de que as 
vendas neste ano sejam maio-
res do que em 2018. Segundo 
46,94%, o crescimento deve ser 
de até 5%, enquanto 25,51% es-
tão ainda mais otimistas, acre-
ditando em uma alta de 10%.

Os dados são da Federa-
ção das Câmaras de Dirigen-
tes Lojistas de Santa Catari-
na (FCDL/SC). A expectativa 
de 31,63% dos comerciantes é 
de que os itens de vestuário se-

jam os mais procurados, en-
quanto 12,24% acredita que 
o consumidor dará preferên-

cia para a compra de calçados.
Os comerciantes acreditam 

que 53,57% das compras devem 

ser realizadas com cartão de cré-
dito, enquanto 26,02% dos con-
sumidores deve optar pelo cre-
diário. Segundo o presidente da 
FCDL/SC, Ivan Tauffer, esses da-
dos mostram que o consumidor 
está retomando a confiança no 
comércio, estimulado pela libe-
ração do FGTS. “O aumento do 
nível de confiança dos consumi-
dores e empresários, o corte dos 
juros e o controle da inflação são 
fatores determinantes para a re-
tomada do consumo das famí-
lias, o que representa maior ge-
ração de empregos e um ciclo 
positivo de crescimento”, afirma.

Expectativa é de que os itens de vestuário sejam os mais procurados

Agência Brasil

O município de Mon-
daí sediou no último fi-
nal de semana, entre a sex-
ta-feira (15) e domingo (17) 
o 280 ELO Nacional Es-
coteiro do grande Oes-
te Catarinense. Aproxima-
damente 600 integrantes 
entre jovens escoteiros, sê-
niors e adultos voluntários 
participaram do evento. 

O Grupo Escoteiro Raí-
zes de Maravilha destacou 
que o programa foi desen-
volvido no Parque da Área 

de Lazer, com o tema “Des-
cobrindo um novo mun-
do”. O objetivo foi integrar os 
participantes do movimento 
escoteiro, oferecendo informa-
ções diversas sobre as cultu-
ras do país, os quatro elemen-
tos da natureza: água, terra, ar 
e fogo. Também teve a tradi-
cional jangada pelo rio Uru-
guai. Foi um feriadão intenso, 
de atividades típicas escotei-
ras, importantes para o de-
senvolvimento das atividades 
prestadas pelo movimento.

eventO

COntrOle De nataliDaDe

maravilhenses 
participam do 280 elO 
nacional escoteiro

Programa de castração 
já atingiu mais de 
60 cães e gatos

Divulgação

A ordem de serviço para o 
programa de castração foi as-
sinada dia 8 de novembro e, 
de lá para cá, já foram atendi-
dos 63 animais da ONG Ame 
Bicho. Serão atendidos  mais 
de 95 animais entre cães e ga-
tos na primeira etapa. Eles es-
tão em lares temporários e em 
situação de vulnerabilidade. 

A ação faz parte do pro-
grama sobre a política de nata-
lidade de cães e gatos em Ma-
ravilha, criado neste ano pelo 
governo municipal e aprova-
do pela Câmara de Vereado-

res.  A secretária municipal da 
Saúde, Miriane Sartori, comen-
ta sobre a importância do pro-
grama. “Além de controlar as 
doenças que podem ser trans-
mitidas por esses animais, tam-
bém vamos controlar a natali-
dade e zoonoses”, diz Miriane.  

O investimento total para 
atender os mais de 95 ani-
mais é de R$ 29,4 mil. A inten-
ção do município é atender 
também animais de famílias ca-
rentes em um novo edital, mas 
isso é para uma próxima etapa. 

Somente nesta semana, foram realizados 41 procedimentos. No total, 95 animais 
serão atendidos

SOS dos Bichos
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

A disfunção erétil (DE) 
ou impotência sexual é a 
incapacidade persistente 
de obter e/ou manter uma 
ereção peniana o suficiente 
para a penetração ou para o 
término do ato sexual satis-
fatoriamente.

SintOmaS
É uma doença 

autodescritiva, ou seja, 
o próprio paciente relata 
as suas dificuldades 
durante o ato sexual. 
As histórias médica e 
sexual são importantes 
na avaliação global.

CaUSaS
Uma vez definida como 

disfunção erétil, existem 
a de natureza psicogêni-
ca e a de natureza orgâni-
ca, embora a maioria dos 
pacientes apresente com-
ponentes de ambas.

Essa diferença pode 
ajudar a decidir sobre a in-
tervenção de outro profis-
sional ou a necessidade de 
realizar outros métodos 
diagnósticos mais especia-
lizados. É preciso saber se 
o problema teve início sú-
bito ou gradual, intermi-
tente e/ou permanente.

fatOreS De riSCO
Os fatores de risco que 

mais frequentemente es-
tão relacionados com a 
DE são a diabetes meli-
to e as doenças cardio-

nOvemBrO aZUl – 
DISFUNÇÃO ERétIL

vasculares. Outros fato-
res estabelecidos incluem: 
idade, tabagismo, ateros-
clerose, trauma pélvico 
ou perineal/cirurgia pél-
vica, endocrinopatias, hi-
pertensão arterial, depres-
são, doenças neurológicas 
e drogas recreacionais, 
medicamentos anti-hi-
pertensivos e antidepres-
sivos e as dislipidemias.

DiagnÓStiCO
Além da história médi-

ca e sexual, deve ser reali-
zado exame físico de for-
ma completa (toque retal, 
pressão sanguínea, dis-
tribuição de pelos e gor-
dura pelo corpo, gineco-
mastia, exame genital), 
uma vez que pode reve-
lar causas diretas de dis-

função erétil, comorbi-
dades e outras doenças 
relevantes. Exames labora-
toriais são solicitados con-
forme a queixa clínica.

Os exames recomenda-
dos são: glicemia, testoste-
rona total e perfil lipídico. 
Os exames mais especia-
lizados só devem ser rea-
lizados, em casos excep-
cionais, se demonstrarem 
eficácia comprovada em 
estudos clínicos basea-
dos em evidências que jus-
tifiquem expor o paciente 
a testes de custos eleva-
dos, invasivos e, algumas 
vezes, desnecessários.

PrevenÇÃO
Mudança de estilo de 

vida e hábitos sociais do 
indivíduo, como alcoolis-

mo, sedentarismo e obe-
sidade. Além de procurar 
identificar a existência de 
outras doenças que pos-
sam estar relacionadas 
com a disfunção erétil.

tratamentO
Clínico e cirúrgico. O 

tratamento clínico consis-
te em psicoterapia, dro-
gas orais (inibidores da 
fosfodiesterase tipo 5), dro-
gas intracavernosas, bom-
ba de vácuo. Tratamento 
cirúrgico consiste basi-
camente em implante de 
prótese peniana, pois as 
cirurgias arteriais são in-
dicadas em apenas uma 
pequena fração de ho-
mens selecionados.

Fonte: www.sbu.org.br
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viSite! Vários modelos de pinheiros natalinos expostos que ficarão até o fim deste ano

museu Padre fernando realiza terceira 
exposição de natal

O Museu Municipal Pa-
dre Fernando está realizan-
do a 3ª Exposição Feliz Na-
tal, com material reciclado 
produzido pelas escolas. São 
vários modelos de pinheiros 
natalinos expostos que fica-
rão até o fim deste ano. São 

modelos de papel, madei-
ra, plástico, tecido e outros 
materiais reciclados utiliza-
dos pelos alunos. Conforme 
a responsável pelo Museu, 
Valquíria Kesterke, a ideia é 
que os alunos utilizassem o 
material reciclado para tra-

balhar a sustentabilidade. 
Valquíria explica que as 

pessoas podem votar no pi-
nheirinho que achar mais 
bonito. “Cada escola tem um 
pinheirinho com um núme-
ro e as pessoas que passam 
aqui pela exposição pode-

rão votar. No final da expo-
sição, vamos contar os votos 
e o pinheirinho que pos-
sui o maior número vai ga-
nhar uma premiação, que 
será um momento de lazer 
aqui no museu”, explica Val-
quíria. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Pinheirinhos foram produzidos com vários materiais recicláveis Detalhes também chamam a atenção para deixar um trabalho bem apresentado Escolas do município confeccionaram os pinheiros e estão competindo para ganhar premiação

CUnha POrÃ
Programa Protetor ambiental forma primeira turma

Na terça-feira (19) foi realiza-
da a formatura da primeira tur-
ma de Protetores Ambientais em 
Cunha Porã. O programa da Po-
lícia Militar Ambiental de San-
ta Catarina, em parceria com o 
Sicoob Credial e a administra-
ção municipal, através da Secre-
taria de Educação, teve início em 
março e contabilizou carga ho-
rária superior a 180 horas/aula. 

Durante este ano, dentro do 
espírito preservacionista objetiva-
do pelo curso, a primeira turma de 
Protetores Ambientais de Cunha 
Porã, vigésima turma na região 
Extremo-Oeste, envolveu-se em 
atividades promovidas pela co-
munidade, como blitz ecológica, 
movimento de intercooperação 
e ações de sensibilização sobre a 
importância da Piracema, além de 

contribuir com as ações de com-
bate a proliferação do mosquito 
da dengue junto com a Vigilância 
Epidemiológica de Cunha Porã. 

Como multiplicadores, os jo-
vens também desenvolveram pa-
lestras orientativas para o Progra-
ma Jovem Aprendiz, promovido 
pelo Sicoob Credial, e em esco-
las para divulgar o Programa de 
Coleta Seletiva de Resíduos re-
cém-implantado no município.

No ato da formatura foram fei-
tas diversas homenagens aos en-
volvidos com o projeto e premia-
ções, ao aluno João Ficagna por 
mérito disciplinar e à aluna Ana-
lice Tirelli por mérito intelectual. 

Para o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbieri, 
este projeto é muito importante 
para a comunidade. “Programas 

como o Protetor Ambiental de-
senvolvem em nossos jovens ati-
tudes éticas, corretas e responsá-
veis para com o meio ambiente 
e a sociedade, além de prepa-
rar futuras lideranças e, conse-
quentemente, disseminadores 
de todo este importante conhe-

cimento adquirido”, comenta. 
Para o sargento PM Gilber-

to Pilla, o programa tem uma im-
portância fundamental no desen-
volvimento intelectual dos jovens 
por meio da educação ambien-
tal. “Este programa faz com que 
os jovens compreendam as rela-

ções ecológicas entre o ser huma-
no e a própria exploração dos re-
cursos naturais de uma forma 
ampla e reflexiva, para que pos-
sa ser questionada e debatida”, diz. 

Pilla complementa ain-
da o sucesso do programa atra-
vés das parcerias firmadas no 

município. “Só tenho a agrade-
cer aos parceiros que foram fun-
damentais para tudo acontecer, 
sendo eles: o Sicoob Credial e a 
administração municipal, atra-
vés da Secretaria de Educação, os 
quais acreditaram e nos apoia-
ram desde o início”, finaliza. 

Solenidade contou com certificação de 26 formandos

Divulgação
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Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

natal Show de abertura ocorreu domingo (17) com o acendimento da iluminação natalina

está aberta a programação maravilhas do natal 2019
CLeiton FerraSSo

Quem passa no Centro de 
Maravilha à noite já percebe a 
iluminação natalina nas prin-
cipais avenidas e praças. Bom, 
o trabalho começou há tempo 
com os preparativos e instala-
ção das lâmpadas, mas as lu-
zes foram acesas no domingo 
(17), na abertura das Maravi-
lhas do Natal 2019. Quem aper-
tou o botão para acender as lu-
zes foram: a prefeita, Rosimar 
Maldaner; vice-prefeito, Sandro 
Donati; a prefeita-mirim, Mari-
na Koch Doerzbacher; e o vice, 
Pedro Lucas Mattia; acompa-
nhados pela equipe Sou Arte. 

Assim que a iluminação 
natalina foi acesa, a cidade se 
transformou e a decoração feita 
lá atrás ganhou forma. Túnel de 
lâmpadas nas principais ave-
nidas do Centro, praças ilumi-
nadas e um túnel de 50 metros 
com lâmpadas na Praça Padre 
José Bunse surpreendeu as pes-
soas que caminhavam pela rua. 

A noite se tornou ainda 
mais especial com o show da 
equipe Sou Arte com o espetá-
culo “A fantástica fábrica do Na-
tal”, patrocinado pela empresa 
Piracanjuba, no Espaço Criança 
Sorriso. O grupo encantou o pú-
blico com apresentações musi-
cais, malabarismo e teatro.  o biscoito de “A fábrica do Natal” perdido na cozinha

Equipe também mesclou no teatro malabarismo
Prefeita, Rosimar Maldaner; prefeita-mirim, Marina Koch Doerzbacher;  e o vice, Pedro lucas Mattia, se preparando para acender as 
luzes de Natal 

Espaço Criança Sorriso ficou lotado

Túnel de lâmpadas foi instalado nas avenidas centrais

Autoridades e lideranças estiveram presentes no palco

Túnel de 50 metros foi feito na Praça Padre José bunse 
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integraÇÃO Foram inscritos 25 clubes nos Jogos, que começaram no sábado (16) e encerram no domingo (17)

maravilha sedia Jogos anuais de 
leO Clubes
Diana Heinz

A 21ª edição dos Jogos 
Anuais de LEO Clubes (Jalc) 
foi realizada em Maravilha no 
fim de semana. O evento, que 
é anual, recebeu mais de 350 
pessoas e teve as modalida-
des de 100m rasos, 400m ra-
sos, arremesso de dardo, sal-
to em distância, vôlei, futsal, 
xadrez, truco, tênis de mesa 
e bocha. Como a temática do 
evento foi faroeste, os parti-
cipantes também praticaram 
tiro ao alvo e vaca parada.

Foram inscritos 25 clubes 
nos Jogos, que começaram no 
sábado (16) e encerram no 
domingo (17). A organização 
foi realizada pelo LEO Clu-
be Maravilha, com apoio do 
Lions Clube Maravilha, Lions 
Clube Maravilha Oeste e Se-

cretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer do município. 
As modalidades ocorreram 
no Parque de Exposições Car-
los Alberto Begrow e o cro-
nograma também teve festa, 
que foi realizada no Repúbli-
ca Bowling Pub. 

Os Jalc receberam diver-
sas lideranças do movimento, 
incluindo a governadora do 
distrito LD-8, Janis Scarton. 
Para a presidente do clube 
que sediou o evento, Djanai-
na Amanda Manfrin, os Jogos 
foram um sucesso. “Foram 
meses organizando os Jogos 
para que tudo fosse bem feito. 
Recebemos os companheiros 
com muito amor e agradeço 
a organização que muito se 
empenhou e aos que partici-
param e tornaram a progra-
mação ainda maior”, disse.

Fotos: Divulgação

Campeão-geral do evento foi o lEo Clube Mondaí

Tocha olímpica foi acesa por Mozart hoffman, que fez parte movimento leonístico Jalc recebeu diversos clubes

Mais de 350 pessoas participaram do evento Diversas modalidades fizeram parte da competição
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

retire a OleOSiDaDe
Existem sabonetes específicos que 

ajudam a retirar a oleosidade da pele. 
Se sua pele está mais oleosa, ou sempre 
se comportou assim, vale a pena inves-
tir nesse produto na preparação da pele.

Lembre-se que o primeiro pas-
so para qualquer maquiagem ficar boa 
é limpar a pele antes lavando o rosto. 
Portanto no verão esse passo também é 
muito importante.

hiDrataÇÃO e PrOtetOr SOlar
Esses passos são muito importantes. 

Você pode optar por um produto que te-
nha as duas funções. Hidratar a pele e 
proteger do sol ajuda a diminuir a oleo-
sidade e transpiração. Vale lembrar que 
é ótimo investir em produtos para peles 
mistas ou até oleosas nessa época. Esco-
lha o que se encaixa melhor a sua pele.

tenha Um BOm Primer
O primer ajuda a manter a maquia-

gem o ano todo, mas é perfeito para o 
verão. Ele reduz a oleosidade e o bri-
lho exagerado dos dias de calor. Além 
de suavizar os poros dilatados. Deixan-
do a sua pele muito melhor para rece-
ber a base.

BB Cream e BaSe
No verão BB cream faz toda a dife-

rença. A maioria deles tem três funções, 

protetor solar, base e hidratante. Eles 
também possuem uma textura mais cre-
mosa e menos líquida do que as bases.

Ajudando a manter a maquiagem 
e deixando sua pele linda e natural. 
Quem ainda preferir base, fica a dica, 
opte pelas bases sem óleos. Mesmo nas 
outras estações. Bases com óleos dei-
xam a pele mais oleosa, obviamente. 
Não ajuda a manter a maquiagem, só 
atrapalha.

PrODUtOS COmPaCtOS
Optar por produtos compactos, 

como pó e sombras, ajuda a manter a 
maquiagem por mais tempo. A grande 
dica é usar um pó translúcido para co-
brir a maquiagem, ajudando a manter 
a pele mais sequinha. Quem precisa de 
maquiagens mais elaboradas com con-
torno e iluminação, optar por produtos 
também compactos é a pedida.

OPte POr itenS à PrOva D’ÁgUa
Para manter a maquiagem por mais 

tempo e sem derreter, optar por itens 
à prova d’água é ideal. Principalmen-
te para quem precisa de makes mais 
bem produzidas. Optar por itens para os 
olhos e bases à prova d’água pode salvar 
sua make.

Escolha os produtos que melhor se 
adaptam a sua pele, muitas vezes você 
tem problemas com um único item 

como um lápis de olho. Então não pre-
cisa sair trocando todos os itens da sua 
nécessaire.

makeS leveS SÃO a PeDiDa
Para o verão as makes leves sem-

pre são ideais. Vale a pena investir na-
quelas makes que dão um ar natural e 
saudável. Principalmente para o dia a 
dia. Tons nude, pouca maquiagem nos 
olhos, pele saudável e natural, tudo 
isso pode ser feito com pouco.

Para você ficar maravilhosa, invis-
ta com cuidado no blush e não pese na 
base. Realçar sardas ou o olhar com 
uma bela máscara de cílios pode dei-
xar sua make incrível com pouco e 
manter a maquiagem por mais tempo.

Quem gosta de uma cor a mais na 
make pode investir em batons mais 
chamativos, que ficam ótimos para o 
verão. Como os vermelho-alaranja-
dos. Usando um protetor labial antes, 
você deixa sua boca ainda mais bonita 
e sem quebradiços por ressecamento.

SPraY fixaDOr
Optar por um spray fixador pode 

ser o ideal para manter a maquiagem. 
Afinal, ele foi feito para isso. Optar por 
versões aerossol se tem pele oleosa é 
o ideal. Usar o spray fixador não pre-
cisa virar regra, mas pode ser seu salva-
dor para uma ocasião mais importante. exCelente fim De Semana a tODOS!

Por Milena Costa

DICAS PARA

Em dias de calor é um desafio 
manter a maquiagem. o 
verão está chegando e em 
certas regiões do país o calor 

já chegou com tudo. vale 
a pena investir em táticas 
para manter a maquiagem 
maravilhosa nesses dias.

Nesse artigo você encontra 
dicas valiosas para manter 
sua maquiagem linda nos 
dias de calor.

manter a maQUiagem
em DiaS De CalOr

Th
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De eventOS
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FMD
MICKEYMOUSE

MALHASCORPOS

NEONRARC
IFICOREU

XALEESTAMPA

BEIRADAAMAÇÃ

DNRODACO
GESSOAVOID

PEDOIAE
TRICICLOSP

EBRAIEAR
SECAVERDE
SRACORAED

MÃOLEVEALI
OSAKAOLEO

O primeiro
item da
data nos

EUA
Persona-
gem de

Walt
Disney 

Cadáveres

Roupas
colantes

de
bailarinos

Folhagem
de uma
planta

Cliente do
advogado
de defesa

Material
de acaba-
mento da
costura

Borda;
margem

Música de
Paulo Coe-
lho e Raul

Seixas

(?) seca,
instalação

de
estaleiros

Material 
usado para
rebaixar

tetos

Objeto de
estudo da
Metafísica

Cantora 
de "Rolling

In The
Deep"

Veículo
das "food

bikes" 
(pl.)

Orelha, 
em inglês

O milho 
do qual 
se faz a

pamonha

Sigla da
Terra dos
Marechais

Muham-
mad (?),
mito do

pugilismo

(?)-Kobe,
conur-
bação

japonesa

Substância
usada em
frituras

(?) ariana: ideologia
de Hitler

Variedade
de café

Etapa do processo de reinte-
gração de posse de edifícios

Fatia fina de carne
Os dois polos opostos

das perturbações 
do humor 

Corada 
(a pele)

De madru-
gada

Gás
luminoso

Manta 
de vovós

Perma-
neço

Osman (?),
escritor

Adorno de
tecidos

Cartunista 
mineiro

Ladrão
(bras.
gíria)

Ponta-(?),
técnica de

gravura
Senhora
(abrev.)

Evitar, em
inglês

Liberto;
alforriado

Invento do
homem

primitivo

Sufixo de "arvoredo":
coleção

Antigos povoadores 
da Espanha

Condutor
de

automóvel

(?) kama, ingrediente
da

culinária
oriental

Difusora
italiana

Silencia

Sepultura
(?)

Coralina,
poetisa

3/ear. 5/avoid — osaka. 7/aroeira. 15/mania e depressão. 19/desocupação de prédio.

eSPaÇO gOUrmet

23/11 Baile do Salame – 20h – Salão da 
linha Arabutã 
- Festa da Melhor Idade – Salão do bairro 
Cohab
 
24/11 1ª Churrascada da Agronomia – 
11h – Green Club 

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

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

11/12 Natal em Família – 19h – Centro 
Sociocultural

15/12 Show com Piano de Cristal e voz 
de Micheli Fortes – 18h – Espaço Criança 
Sorriso

maravilha

inGreDienteS
1 pão tipo baguete amanhecido
3 ovos
1 lata de leite condensado
2 xícaras de leite
Açúcar e canela em pó para polvilhar
Óleo para fritar

moDo De preparo
Corte o pão em fatias. Misture os ovos, o lei-

raBanaDa

te condensado e o leite. Passe as fatias nessa 
mistura e frite em óleo quente. Escorra em pa-
pel-toalha e polvilhe o açúcar com a canela.

Divulgação

Você sabia que até o sécu-
lo XIX não existia máquina de 
costura? Todos os processos re-
lacionados à fabricação de rou-
pas e outros materiais têxteis era 
feita de forma manual. Imagine 
a dificuldade de costurar uma 
roupa inteira à mão! Atualmen-
te, a chamada 4ª Revolução In-
dustrial (também conhecida 
como Indústria 4.0) já tornou 
possível a fabricação de rou-
pas feita totalmente por máqui-
nas. Por outro lado, os processos 
manuais e artesanais têm ad-
quirido um novo valor aos nos-
sos olhos.

Somos muito incentivados 
a termos nosso próprio estilo, 
ao mesmo tempo em que algu-
mas marcas produzem cente-
nas de milhares de peças iguais. 
Fica difícil de manter um estilo 

próprio quando saímos na rua 
e encontramos muitas pessoas 
usando roupas iguais às nossas. 
Felizmente, as duas técnicas de 
fabricação que citei acima têm 
tornado realidade um anseio do 
consumidor de moda contem-
porâneo: a personalização.

As técnicas manuais exi-
gem dedicação e tempo, que re-
sultam em produtos que, quan-
do não são únicos, são feitos 
em pouquíssima quantidade. 
Já o tipo de fabricação da In-
dústria 4.0 envolve muita tec-
nologia, que torna possível ao 
consumidor uma customiza-
ção em massa, já que ele pode 
escolher em um computador 
as características de suas pe-
ças dentro de uma gama de 
opções de tecidos, modela-
gens, estampas, dentre outros. 

E o processo de entrega 
do produto também apresen-
ta uma dualidade. O proces-
so manual valoriza muito cada 
cliente e, geralmente quan-
do adquirimos produtos arte-
sanais, ainda recebemos uma 
cartinha escrita à mão. Já o 
processo da Indústria 4.0 in-
clui entregas por Correios, 
transportadoras ou até mes-
mo através de drones. Sim, 
isso já existe até mesmo aqui 
no Brasil!

Particularmente, acho in-
crível ambos os processos, 
pois trabalhos manuais aque-
cem meu coração e, ao mesmo 
tempo, pensar em persona-
lizar minhas roupas e recebê
-las por drones faz meu cora-
ção vibrar! E você, qual o tipo 
de processo que te atrai mais?

feitO 
à mÃO feitO POr 

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

bernardo buratto, que teu caminho seja repleto de 
otimismo, coragem e conquistas. Que Deus abençoe você 
com muitos anos de vida, cheios de paz, saúde e felicidade. 
É o que deseja sua família, em homenagem aos 7 anos 
completados na quinta-feira (21).

Jhonessa, parabéns por mais um ano 
de vida! Curta muito seu aniversário 
e todos os dias desfrute da vida ao 
máximo, pois você merece muito ser 
feliz sempre. Felicidades! 

os parabéns vão para o colaborador do 
Grupo Wh Comunicações Marcos lewe, 
que completa mais um ano de vida. votos 
de felicidades e realizações. homenagem 
do grupo Wh Comunicações. 

Marcia, parabéns pelo aniversário 
e por ser tão especial! você 

merece ser muito feliz!! 
Felicidades sempre! 

Teresinha, hoje é dia de festa e 
alegria, pois é o seu aniversário. 

Parabéns, e celebre com 
entusiasmo o começo de mais 

um ano de vida! Felicidades!
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARQUITETANdO

Se DeUS QUiSer 
Fim de ano chegando e já podemos ouvir as 

frases: “se Deus quiser ano que vem eu vou ema-
grecer; “se Deus quiser eu vou comprar uma casa 
nova”; “se Deus quiser eu vou trocar de emprego”. 

Independente da religião de cada um, não 
acha que é muito peso para Deus decidir o que vai 
acontecer em nossas vidas? 

Nunca se esqueça: “Vós sois deuses” (Salmos 
82:6), então para que as coisas aconteçam em sua 
vida que tal partir para a ação? 

Saiba que se você quiser emagrecer terá que 
fazer uma reeducação alimentar e praticar exer-
cícios físicos. Mas é a sua atitude de sair da zona 
de conforto e querer a mudança que será deter-
minante. 

Você quer adquirir uma casa nova? Se não se 
organizar financeiramente, como irá conseguir 
adquirir este bem? 

O fato é que não assumimos o controle pelas 
nossas vidas. Buscamos a todo momento jogar a 
responsabilidade pelas nossas condutas nos ou-
tros, podem ser nossos familiares, amigos, Deus e 
até o diabo. 

Quantas vezes afirmamos que não estamos 
indo bem porque alguém tem inveja ou olho gor-
do?

O que precisamos é tomarmos as rédeas de 
nossas vidas, buscarmos nos conhecer melhor, 
entender realmente o que está acontecendo. Será 
que o que estamos sentindo é nosso ou realmente 
é uma influência exterior?

Ter fé é muito importante, mas acredite, as coi-
sas boas só irão acontecer em sua vida se você 
mudar as suas atitudes e o seu pensamento. Di-
ficuldades irão surgir, mas não desista, no final 
quando você conseguir o que tanto desejava, sa-
berá que tudo valeu a pena e que você conquistou 
por mérito próprio. 

Que 2020 venha repleto de muitas atitudes!

1. eSCOlha O lUgar DO SeU hOme OffiCe
A dica é escolher uma parte tranquila de sua casa, que tenha me-

nos ruídos e que não se associe com os demais cômodos. Por mais que 
seu escritório esteja em seu lar, o ideal é não misturar as coisas, afinal, 
a organização deve prevalecer no local de trabalho e é importante evi-
tar distrações.

Observe as condições de luminosidade no local, seja ela natural 
ou artificial: é importante para cuidar da sua saúde ocular. Prefira que 
o ambiente seja mais arejado, por isso, opte por um espaço com jane-
la, a fim de garantir não somente o conforto, mas também um espaço 
saudável.

2. aDQUira OS mÓveiS e UtenSíliOS neCeSSÁriOS
Nesta hora, priorize a ergonomia. Mais do que móveis bonitos e re-

sistentes, é necessário que eles acomodem o seu corpo corretamente, 
afinal, passar muitas horas em uma posição desconfortável pode causar 
dores, além de desenvolver problemas de saúde.

Você vai precisar basicamente de uma mesa bem estruturada, uma 
cadeira voltada para atividades de escritório e o computador de sua pre-
ferência. Esses são os itens mais importantes para garantir o conforto 
necessário para desempenhar seu trabalho, pois dizem respeito a ques-
tões de saúde. Nesse sentido, a dica é que você comece o planejamen-
to por esses itens.

Depois de resolver questões de ergonomia, você pode pensar nos 
demais itens, como em uma impressora, blocos de nota, canetas e na 

COmO mOntar Um hOme OffiCe? COnfira 5 DiCaS 
Para faZer O SeU eSCritÓriO em CaSa

Vai trabalhar em casa? Então confira como montar o seu home office de forma prática e funcional! 

O ambiente de trabalho im-
plica diretamente na produtivi-
dade. Por isso, se o seu desejo é 
trabalhar em um home office, 
é necessário que o seu espa-
ço seja muito bem planejado. 
Você provavelmente irá passar 
a maior parte do seu dia nele, 
então, é preciso que se pense 
em cada detalhe.

O formato de trabalho home 
office pode ser muito interessan-
te para reduzir custos. É possí-
vel eliminar gastos com aluguel, 
IPTU, condomínio, recepcionis-
ta, luz e até faxineira. Mas afinal, 
como torná-lo um ambiente pro-
fissional e propício para o seu tra-
balho? Siga os 5 passos abaixo e 
descubra!

5. CentraliZe O QUe vOCê PreCiSa USar
É necessário que a organização de seu home office seja prática e 

funcional, por isso, a minha sugestão é que você faça um checklist de 
todos os materiais que você precisa utilizar no seu dia a dia e deixe tudo 
ao seu alcance.

Isso fará com que você não perca tempo procurando pelos seus 
utensílios, mantenha sua rotina organizada e, consequentemente, me-
lhore a sua produtividade. Uma dica para centralizar o que você preci-
sa em seu home office é a utilização de caixas organizadoras ou ainda 
fichários.

Extraído de Formatto Puxadores e Fechaduras

decoração em geral.

3. CUiDaDO COm a DeCOraÇÃO
Ela não pode ser uma distração. Então, mais do que bonita, é ne-

cessário que a decoração do seu home office seja agradável aos olhos, 
transmitindo uma sensação de calma e leveza, voltando-se para um for-
mato mais clean, afinal, você passará grande parte do dia neste local.

É importante que um móvel não destoe muito um do outro, 
por isso, a minha dica é escolher um estilo para seguir, podendo ser 
voltado ao minimalista, escandinavo, moderno, industrial ou clássico, 
apostando em tons neutros e nada muito vibrante. Tudo vai depender 
de sua preferência e de como você se sente melhor. Inspire-se!

4. PerSOnaliZe SeU hOme OffiCe
Não é porque ele precisa ser neutro e funcional, que o seu home offi-

ce não precisa ter sua cara, certo? Aposte em elementos que imprimem 
a sua personalidade e que façam com que você se sinta bem.

Somente lembre-se: a sobrecarga de elementos pode tornar o local 
propício para distrações, por isso, cuidado para não carregar. Você pode 
investir em um papel de parede de sua preferência, prateleiras perso-
nalizadas, gavetas com puxadores diferentes, objetos decorativos colo-
ridos, tapetes e plantas para arejar o ambiente. Olha só algumas inspira-
ções de estilos para você explorar:

https://blog.formattopuxadores.com.br/estilo-minimalista-aprenda-a-desapegar/
https://blog.formattopuxadores.com.br/decoracao-escandinava/
https://blog.formattopuxadores.com.br/tons-escuros-no-estilo-industrial/
https://blog.formattopuxadores.com.br/como-utilizar-prateleiras-e-estantes/
https://blog.formattopuxadores.com.br/como-utilizar-prateleiras-e-estantes/
https://blog.formattopuxadores.com.br/puxador-de-gaveta-na-decoracao/
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por IZOLDI E ANDRE LUIZ PINHEIRO

Siga a Mais Natural Maravilha nas redes sociais e conheça mais produtos e 
suplementos que podem contribuir para sua saúde, beleza e bem-estar!

Mais natural Maravilha

QUANTO MAIS NATURAL MELHOR!
O município de Maravilha 

vai instalar novos redutores de 
velocidade em seis ruas da cida-
de. O trabalho deve começar nos 
próximos dias após a empresa 
responsável usinar a massa as-
fáltica. Segundo o diretor de Ur-
banismo da prefeitura, Luiz Ro-
bert,  a confecção das lombadas 
é rápida e não deve interrom-
per por muito tempo o trânsito.  

trânSitO 

reflexÃO

maravilha vai instalar sete 
novas lombadas físicas

Palestra espírita com teltz 
farias aborda crianças 
especiais na família

COnfira aS rUaS QUe reCeBerÃO nOvaS
lOmBaDaS fíSiCaS:

Duas na Rua General Eurico
Uma na Rua Duque de Caxias
Uma na Rua irmã Maria borja

Moradores chegaram a 
questionar sobre a instalação 
de placas de sinalização indi-
cando lombada física, só que 
não tinha. Pode parecer es-
tranho para alguns, mas Ro-
bert salientou que é neces-
sária a instalação da placa 
com antecedência para avi-
sar os motoristas sobre a lom-
bada que será feita no local.

atÉ a Bateria DO SeU CelUlar DUra maiS QUe a SUa energia?
Cansaço, irritação, ansiedade e 

tensão muscular, se estes sintomas es-
tão te acompanhando não se sinta so-
litário. Uma pesquisa revela que 86% 
dos brasileiros ficam estressados no 
fim do ano.

É nesse período que muita gente 
constata o inevitável: as energias estão 

se esgotando. O que parecia apenas 
sinal de cansaço, principalmente 
para aqueles que passam vários meses 
sem folgas mais longas, não raro se 
transforma em lapsos de memória e 
irritação. Nos casos graves de exaustão 
aparecem sintomas como enxaqueca, 
dor nas costas e no estômago, queda 

de cabelo, intestino preso, entre outros. 
Por trás do desconforto físico está aque-
la conhecida palavrinha: ESTRESSE.

a boa notícia é que podemos re-
solver ou amenizar esse problema 
com produtos naturais até chegar as 
próximas férias e podermos renovar 
as energias completamente. 

Ginkgo biloba é uma árvore nativa da 
China e também um dos vegetais mais re-
sistentes do planeta, um dos únicos a ter 
sobrevivido à bomba atômica em Hiroshi-
ma. As folhas de Ginkgo biloba são ricas 
em princípios ativos úteis para melhorar 
a circulação e, em particular, para 
aumentar o fornecimento de sangue aos 
tecidos cerebrais. Tomar Ginkgo biloba 
para memória pode ser necessário quan-
do se sente dificuldade em recordar as-
suntos estudados e discutidos e dificul-
dades em concentração. Estas falhas de 
memória acontecem, principalmente, 

quando existe sobrecarga do uso da ca-
pacidade do cérebro e período de mais 
pressão e estresse.

Quando os sintomas forem irritabili-
dade e mudanças emocionais anormais, 
danos cardíacos e vasculares, tremores 
principalmente nos músculos das pálpe-
bras, câimbras e dificuldade para dormir, 
o cloreto de magnésio pode ser uma boa 
indicação, uma vez que promove o bom 
funcionamento cerebral, gera energia aeró-
bia e contribui com os processos de relaxa-
mento muscular. 

Pimenta, gengibre, guaraná e picolinato 

de cromo é composição do Thermo mais, 
que além de contribuir para acelerar o me-
tabolismo e estimular a queima de calorias 
é uma ótima opção para quem precisa me-
lhorar a disposição e energia no dia a dia.

o guaraná tem inúmeros benefícios, 
como promover o estímulo do sistema 
nervoso central, melhorar a capacidade 
de concentração e raciocínio, favorecer o 
trabalho muscular, diminuir a fadiga mo-
tora e psíquica e promover a sensação 
de conforto e bem-estar devido a grande 
quantidade de cafeína. Promove até seis 
horas de pico de energia.

O Centro Espírita Emmanuel 
de Maravilha realizou palestra na 
quinta-feira (21) com o tema “Os 
especiais na família: uma visão 
espírita”. O encontro foi na Aveni-
da Presidente Kennedy, no Bairro 
Civemara, sede da instituição. O 
palestrante, Teltz Farias, divulga-
dor da doutrina espírita pelo Bra-
sil, falou sobre o lado espiritual da 
presença dos especiais nas famí-
lias. Ele lembrou que muitos lares 
têm crianças especiais no país. 

Para Teltz, antes de tudo, é 
preciso entender a imortalida-
de da alma e a certeza de um pós-
vida física. Assim, saber que as 
pessoas vivem uma experiência 
física, retornam ao mundo espi-
ritual e, após um tempo, voltam 
a um novo corpo, o que é cha-
mado de reencarnação. Para o 
espírita, é fundamental que se 
entenda a imortalidade do espí-
rito e a reencarnação para poder 
compreender a justiça divina.

Uma na Rua Palmitos
Uma na Rua Elói luiz Dadan
Uma na Rua José de Anchieta

Centro teve presença de diversas pessoas para palestra com Teltz Farias

Rosiane Poletto/O Líder
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liDeranÇa

Sicredi realiza formatura do líder Jovem
Ao todo, 79 jovens de 14 

municípios da área de atu-
ação da cooperativa viven-
ciaram o último módulo e 
a formatura do programa 
Líder Jovem. Durante este 
ano, os jovens participaram 
de formações visando es-
timular o espírito de lide-
rança, o desenvolvimento 
de aptidões, habilidades e 
competências, contribuin-

do assim para sua atuação 
na sociedade.

O módulo fez uma re-
flexão aos temas coopera-
tivismo, liderança, valores 
e família, e foi conduzi-
do pelo presidente do Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG, Eugenio Poltronie-
ri. Enquanto isso, os pais 
dos jovens estiveram com 
a vice-presidente, Angeli-

ta Marisa Cadoná, que fez 
uma retrospectiva dos mó-
dulos e temáticas que in-
tegraram a formação de-
senvolvida durante o ano: 
inteligência emocional, 
educação financeira, pla-
nejamento de vida, lideran-
ça, cooperação, empreen-
dedorismo e ações sociais 
voluntárias. Após, foi reali-
zado o ato de formatura. 

O PrOgrama
o líder Jovem é desenvolvido desde 
2011 e já formou mais de 400 
jovens. As turmas que concluíram a 
formação neste dia contemplaram 
jovens dos municípios de 
Pinheirinho do vale, vista Alegre, 
Taquaruçu do Sul, Seberi, Frederico 
Westphalen, Cristal de Sul, Rodeio 
bonito, vicente Dutra, Caiçara, iraí, 
Alpestre, Palmitos, Pinhalzinho e 
Maravilha.

Mais de 70 jovens realizaram o ato de formatura 

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

Carine arenHarDt 

A Sala de Situação de Ma-
ravilha confirmou na segun-
da-feira (18) o segundo caso 
de escorpião encontrado no 
município. Uma moradora do 
Bairro Jardim chamou a equi-
pe após encontrar um escor-
pião da espécie Bothiurus s.p. 
na sala da residência. A equi-
pe da Sala de Situação fez a 
captura do animal, que será 
encaminhado para a Direto-
ria de Vigilância Epidemioló-
gica (Dive). 

Conforme o coordenador, 
Francys Balestreri, esse foi o 
segundo escorpião encon-
trado neste ano no municí-

pio. O primeiro caso foi con-
firmado pela Sala de Situação 
no dia 5 de novembro, quan-
do um adolescente foi picado 
por um escorpião da espécie 
Tityus serrulatus. A vítima foi 
encaminhada ao hospital e se 
recuperou.

Balestreri orienta que 
qualquer morador que en-
contre uma espécie de escor-
pião deve acionar a equipe da 
Sala de Situação e em caso de 
picada, a vítima deve ser en-
caminhada imediatamente 
ao hospital. O aracnídeo tam-
bém deve ser levado junto ao 
hospital, para a identificação 
correta da espécie e definição 
do tratamento da vítima. Escorpião da espécie bothiurus s.p. foi capturado nesta semana

maravilha Os casos de aparecimento de escorpiões vêm aumentando significativamente em todo o país

moradora encontra escorpião na sala da residência
CUiDaDOS  
Conforme balestreri, os 
casos de aparecimento 
de escorpiões 
vêm aumentando 
significativamente em todo 
o país. Ele alerta que os 
moradores devem tomar 
cuidados com a limpeza 
de casas e terrenos, 
não deixando acumular 
sujeira e entulhos, 
ambientes atrativos para 
os escorpiões. Ele explica 
que o aracnídeo procura 
estes locais em busca de 
alimento, como insetos. 

O governo municipal de Ma-
ravilha está investido R$ 106,4 
mil para a compra dos dois apa-
relhos. O resultado do pro-
cesso licitatório foi divulga-
do na última semana e o prazo 
para entrega dos equipamen-
tos é de 30 dias. Conforme a se-
cretária de Saúde, Miriane Sar-
tori, o desfibrilador teve um 
custo de R$ 22,5 mil e o apare-
lho de ultrassom R$ 83,9 mil. 

Miriane destaca que o desfi-

brilador será entregue ao Samu 
e ficará à disposição da equipe 
na ambulância. O Samu traba-
lha atualmente com um apare-
lho antigo e o objetivo do muni-
cípio é fornecer um novo, já que 
o uso do desfibrilador salva vidas. 
O ultrassom vai ficar no Centro de 
Saúde para atendimento das ges-
tantes. Miriane destaca que esta é 
uma conquista importante para 
o município, melhorando a ofer-
ta de serviços na área de saúde. 

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, falou sobre o investimento 

SaÚDe
município adquire aparelho 
de ultrassom e desfibrilador

Arquivo/O Líder
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trêS CategOriaS Noite teve homenagens e apresentações culturais de coral e danças 

homenagem Destaque Social entrega 
27 menções honrosas 
Carine arenHarDt

A Rede de Atendimen-
to Maravilha em Ação pro-
moveu na noite de terça-feira 
(19) a 4ª edição da homena-
gem Destaque Social do Ano. 
No momento da homenagem 
27 empresas, entidades e pes-
soas físicas foram nominadas, 
divididas em três categorias. 
Os representantes receberam 
uma menção honrosa. 

O objetivo é valorizar os 
relevantes serviços presta-
dos na promoção e prote-
ção dos direitos das crianças 

e dos adolescentes. A noite 
também teve apresentação 
do Coral Municipal Infan-
tojuvenil Cidade das Crian-
ças e danças com as crianças 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos e 
do Camu. 

A mesa de autoridades foi 
composta pela prefeita, Ro-
simar Maldaner; presidente 
do Legislativo, Jandir Primon; 
defensor público Hermes 
Braga; juiz Solon Bittencourt 
Depaoli; promotora Ana Lau-
ra Omizzolo; e presidente do 
Conselho Municipal dos Di-

reitos da Criança e do Ado-
lescente, Solange Balestreri.  

PrOfiSSiOnaliZaÇÃO:
- lojas becker
- ToS obras e Serviços 
Ambientais
- Amauri Supermercados
- Real Alimentos da 
Rede iguatemi 
- Casan 

Autoridades que fizeram parte da mesa de honra

 Crianças fizeram apresentações de coral e danças

Representante na categoria profissionalização

Representantes da categoria educação, cultura, esporte e lazer Entrega das menções para a categoria saúde, prevenção e dignidade

Esta categoria reconheceu 
práticas que tangem à 
formação técnico-profissional 
e empregabilidade. 

eDUCaÇÃO, CUltUra, eSPOrte e laZer

Polícia Militar – Programa 
Estudante Cidadão e Proerd 
LEO Clube – Gincana e cinema 
com crianças do serviço de 
acolhimento e organização da 
biblioteca da Escola Monteiro 
Lobato 
Escola Headway – Bolsa de estudo 
de inglês para criança do serviço 
de acolhimento 
Consulado da Chapecoense – 
Doação de ingressos para 
adolescentes do serviço de 

acolhimento 
Jumper Profissões e Idiomas – 
Curso de informática para 
adolescente do serviço de 
acolhimento
Evoluir – Ingressos para crianças 
do serviço de acolhimento 
participar do espaço de recreação 
JCI – Projeto oratória nas Escolas 
e Festival do Sorvete 
Coocatrans – Projeto luz, Câmera, 
Animação e ida ao cinema com 
crianças do serviço de acolhimento

SaÚDe, PrevenÇÃO e DigniDaDe
Jallos Cabeleireiro – Corte de cabelo para 
crianças e adolescentes do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos 
Studio Angela Maria – Registro de fotos das 
crianças do serviço de acolhimento 
Sicredi – Doação de cestas para crianças e 
adolescentes do serviço de acolhimento 
Vanderlei Vandrame – Atendimento para 
crianças e adolescentes do serviço de 
acolhimento
Clínica Ortovisão, Édina Telles Miranda – 
Atendimento para crianças e adolescentes do 
serviço de acolhimento
Clínica Prev Dent - Atendimento para crianças 
e adolescentes do serviço de acolhimento
Psicóloga Sandra Zamboni - Atendimento 
para crianças e adolescentes do serviço de 
acolhimento
Rotary Club – Doação de brinquedos no Natal, 
manutenção dos quartos da maternidade do 
SUS do hospital São José, com entrega de 

cobertor para bebê e muda de árvore  
Mandalas Terapias, terapeuta Márcia 
Klam Vendrame – Sessões de reiki para 
adolescente do serviço de acolhimento 
Lions Clube Maravilha – Doação de recursos 
para ações de bem-estar, lazer e dignidade 
para alunos da Apae e do serviço de 
acolhimento 
Mhnet – Doação de recursos para compra de 
lembranças de Páscoa para as crianças do 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos e Camu 
Espaço Fitness Academia – Bolsa academia 
para adolescente do serviço de acolhimento 
Murilo Duarte Cabeleireiro – Cortes de cabelo 
para crianças e adolescentes do serviço de 
acolhimento 
Lions Clube Maravilha Oeste – Doação de 
doces na Páscoa e recursos para atividade de 
lazer com crianças e adolescentes do Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de vínculos

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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flOr DO SertÃO
Secretaria da Saúde 
recebe armações de óculos

Na última semana a Secre-
taria de Saúde recebeu a doa-
ção de dezenas de armações 
de óculos do Lions Clube, nú-
cleo de Flor do Sertão, para 
ser repassadas aos munícipes 
que têm problemas de visão.

Segundo a Secretária de 
Saúde, Maristela Valler, a ad-

ministração já ajuda a popu-
lação com uma parte do cus-
to para aquisição de lentes e 
agora poderá contribuir ain-
da mais. Para a presidente do 
núcleo local do Lions, Sirla-
ne Palinski, a ideia é que to-
dos que necessitem do uso de 
óculos sejam beneficiados.

Divulgação

 Dezenas de armações foram doadas

ShOW natalinO
evento vai marcar abertura oficial do natal 
em flor do Sertão
CamiLLa ConStantin

Uma festividade espe-
cial está sendo organizada 
para marcar a abertura ofi-
cial do Natal em Flor do Ser-
tão. O show com o grupo mu-
sical Marca do Fole, que irá 
interpretar as principais músi-
cas natalinas gaúchas, será re-
alizado no domingo (1º), a par-
tir das 19h, na praça municipal. 

O diretor municipal de 
Cultura, Jovir Zanuzzo, afirma 
que a população está convida-
da para ir ao local já no entar-
decer, com pipoca e chimarrão. 

A data também irá con-
tar com o acendimento das 
luzes decorativas. “O Na-
tal é um tempo em que dei-

xamo-nos contagiar pelo es-
pírito fraterno, alimentando 
nosso coração de paz e bonda-
de. O objetivo da administra-

ção municipal com esse evento 
é reunir a população flor-ser-
tanense para vivenciar uma 
noite iluminada, começan-

do o mês mais festivo do ano 
com alegria e otimismo, afi-
nal, este município nos enche 
de orgulho”, destaca Zanuzzo. 

local já está preparado com luzes e decoração natalina

Divulgação

eventOS Festividades iniciam na próxima semana e são gratuitas 

Bom Jesus do Oeste divulga 
programação de fim de ano
CamiLLa ConStantin

Os eventos gratuitos 
de fim de ano em Bom Je-
sus do Oeste começam ter-
ça-feira (26) e seguem até o 
dia 31 de dezembro. Con-
forme a diretora de Cultu-
ra, Diva Sandmann, a po-
pulação do município e 
da região está convidada 
para prestigiar as festivi-
dades, com boa conversa, 
chimarrão e bonitas apre-
sentações. 

A iniciativa tem como 
intuito incentivar o espíri-
to natalino e proporcionar 
bons momentos à comu-

nidade. “O objetivo é res-
gatar o verdadeiro sentido 
do Natal, que poderá ser vi-

venciado de uma forma di-
ferente em vários dias de 
programação, oportunizan-

do assim uma experiência 
mágica nos corações de to-
dos os participantes”, diz. 

eventOS
26 de novembro: Aulão de Ginástica Funcional e Judô – 
Atividade será realizada na praça, às 19h
30 de novembro: Espetáculo Floresta Encantada – 
Apresentações do Grupo de Patinação Estrelas Sobre 
Rodas, no ginásio municipal, às 19h
6 de dezembro: Caminhada das lanternas – Saída no 
Ginásio Municipal de Esportes, às 19h, com chegada na 
praça. A data também irá contar com apresentações 
de encerramento das atividades do Departamento de 
Cultura, teatro Nascimento de Jesus, apresentações 
musicais de violão, acordeon e coral, apresentação de 
patinação, acendimento das luzes natalinas e chegada do 
Papai Noel 
31 de dezembro: Programação da virada - Culto 
ecumênico às 20h, entrega da premiação do Concurso de 
Decoração Natalina 2019 e da Campanha de Prêmios da 
CDl, show com a banda Conexão 5 e queima de fogos.

Arquivo/O Líder

Apresentações do último ano encantaram o público 
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r$ 19,5 milhÕeS Deputado federal Celso Maldaner afirmou que mais de R$ 96 milhões estão garantidos para 2020 

Desbloqueio de recursos garante retomada 
das obras na Br-282 
Carine arenHarDt

O Ministério dos Trans-
portes do governo fede-
ral confirmou na terça-feira 
(19) o desbloqueio de recur-
sos para a continuidade das 
obras na BR-282, trecho en-
tre Chapecó e São Miguel do 
Oeste e BR-158 entre Ma-
ravilha e a divisa com o Rio 
Grande do Sul. A informação 
foi repassada pelos deputa-
dos e senadores da bancada 
catarinense. 

Serão liberados R$ 19,5 
milhões para a obra na re-
gião. O recurso é provenien-
te de emenda coletiva da 
bancada catarinense e esta-
va contingenciado pelo go-
verno federal. Com a demo-
ra nos repasses, as obras na 
região estavam paralisadas. 

Conforme o diretor co-
mercial da Gaia Rodovias, 
Jaime Dagostini, o valor foi 

desbloqueado e deve ser li-
berado para a empresa nos 
próximos dias, possibilitan-
do a retomada dos traba-
lhos. A Gaia Rodovias anun-

ciou que vai continuar com a 
construção das terceiras fai-
xas e trevos. A empresa é res-
ponsável pelo trecho da BR-
282 entre Pinhalzinho e São 

Miguel do Oeste. Já a empre-
sa Traçado faz o trabalho no 
trecho entre Pinhalzinho e 
Chapecó. A obra na BR-158 
ainda não foi iniciada. 

Empresa Gaia confirmou que vai retomar a construção de terceiras faixas e trevos 

reCUrSOS Para 2020 

o deputado federal Celso Maldaner comemorou 
o desbloqueio de recursos e afirmou que já 
há emendas impositivas garantidas para a 
continuidade da obra em 2020. Ele disse que 
o valor anunciado nesta semana garante a 
continuidade dos trabalhos até o fim de 2019 e 
para o próximo ano devem ser liberados R$ 96 
milhões.  
“Já temos recursos carimbados. o Jorginho 
Mello [senador], a Caroline de Toni [deputada 
federal] e eu [Celso Maldaner] colocamos R$ 
10 milhões cada um da cota particular nossa 
e a Carmem Zanotto [deputada] mais de R$ 2 
milhões. Então nós colocamos R$ 32 milhões e 
o ministro garantiu mais o dobro, R$ 64 milhões. 
Então para o ano que vem temos R$ 96 milhões, 
vai ser mais tranquilo porque é impositivo”, 
destaca o deputado. o investimento total para 
execução da obra na bR-282 e bR-158 é de mais 
de R$ 150 milhões. 

Arquivo/O Líder
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SOB nOvO COmanDO A troca de comando ocorreu quinta-feira (14), no Espaço Criança Sorriso

Corpo de Bombeiros tem novo 
comandante em maravilha 
CLeiton FerraSSo

A 3ª Cia do 12º Batalhão de 
Bombeiros Militar tem um novo 
comandante a partir de agora: 
capitão Michael Magrini. Ele fi-
cou no lugar do capitão João 
Emiliano de Moura Silva Miran-
da, que foi transferido para Na-
vegantes, na 2ª Cia do 7º BBM.  
A troca de comando foi realiza-
da no último dia 14, no Espaço 
Criança Sorriso, e contou com a 
presença de várias autoridades, 
entre elas a vice-governadora, 
Daniela Reinehr. No mesmo dia 
também ocorreu a formatura de 
19 bombeiros comunitários. 

O novo comandante da 3ª 
Cia dos Bombeiros de Maravilha 
é de São Miguel do Oeste, onde 
comandava a 1ª Cia. Magrini in-
gressou no Corpo de Bombei-
ros Militar em 20 de abril de 2004 
como soldado e em 2010 passou 
no concurso para o curso de for-
mação de oficiais do CBM. Ficou 
na Capital por 2 anos até se for-
mar. Desde 2016 integra a coor-
denadoria de salvamento aquá-
tico como integrante da câmara 
técnica de mergulho. É graduado 
em Biomedicina e cursa o 9º pe-
ríodo de Farmácia.

O motivo da troca é uma po-
lítica de rotatividade de oficiais 
que existe no comando em San-
ta Catarina. Moura assumiu o 
quartel de Maravilha em abril de 
2013 após a formatura de oficial 

No mesmo ato foi reali-
zada a formatura de 19 bom-
beiros comunitários. Eles 

passaram por curso com 344 
horas/aula, sendo 240 ho-
ras de estágio operacional. 

Agora eles estão aptos a atu-
ar com a guarnição, volunta-
riamente, nas ocorrências. 

Ainda durante a troca de 
comando, o capitão Moura 
entregou a chave de 

uma nova viatura para o 
quartel. É uma ambulância 
(auto-socorro de urgência) 

avaliada em R$ 234 mil 
com recursos locais do 
convênio. 

fOrmatUra De BOmBeirOS COmUnitÁriOS

nOva viatUra 

19 bombeiros comunitários estão aptos para atuar junto à guarnição militar

Nova viatura foi entregue ao quartel 

na Capital. Foram quase 7 anos 
no comando e se destacou con-
quistando um novo quartel para 
a Companhia, o projeto Cinote-
rapia com o cão Johny, além de 
novos equipamentos e veículos 
para a guarnição. Ele também 

participou da missão de buscas 
após a tragédia em Brumadinho/
MG. Em seu discurso, ele agrade-
ceu a todos pelo apoio desde sua 
chegada no município até o mo-
mento. 

O capitão Moura recebeu 

o Machado de Arrombamento, 
símbolo do bombeiro combaten-
te, utilizado para aplicar técnicas 
de entrada forçada ou cortes bá-
sicos de estruturas, simbolizando 
o cumprimento da sua missão no 
comando da 3ª Companhia.

Novo comandante faz vistoria na tropa Moura recebeu o Machado de Arrombamento, símbolo do bombeiro combatente

Capitão Magrini assume o cargo no lugar do capitão Moura

Prefeita, Rosimar Maldaner, acompanhada pelo deputado Celso Maldaner, entregou 
uma lembrança ao capitão Moura pelo projeto Cinoterapia

Após os atos formais, comandantes e novos bombeiros comunitários tomaram o 
tradicional banho de mangueira

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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novembro, aos 62 anos. Ele estava em 
coma há nove anos, desde que sofreu um 
grave acidente de carro no Rio de Janeiro. 
Dirigiu 13 filmes e seu último trabalho 
foi a biografia cinematográfica do ex-
presidente lula.

HEnRy SObEL
o rabino henry Sobel 
morreu no dia 22 de 
novembro, aos 75 anos, 

vítima de câncer. Foi 
uma voz firme em defesa 

dos direitos humanos no país, com 
destaque para sua atuação na luta pelo 
esclarecimento da morte do jornalista 
vladimir herzog, quando este estava em 
poder dos órgãos de repressão da ditadura 
militar. Em 2007, o envolvimento em um 
furto de gravatas de grife em uma loja 
nos EUA levou ao seu afastamento da 
Congregação israelita Paulista. 

ISAbEL RAMOS ROCHA
Faleceu no dia 15 de novembro, no Paraná, 
aos 70 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
da linha ouro verde, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

TITO LECI DE MIRAnDA
Faleceu no dia 17 de novembro, no 
hospital São lucas de Guaraciaba, aos 
75 anos. Seu corpo foi velado na capela 
mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

nOLy MORÉ 
Faleceu no dia 19 de novembro, no 
hospital de Pinhalzinho, aos 81 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica 
luterana de bandeirante e sepultado no 
cemitério municipal de bandeirante.

OLALIA CASAGRAnDE PREVIDI
Faleceu no dia 19 de novembro, no 
hospital de Maravilha, aos 88 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Católica da 
linha hélio Wassun, de bandeirante, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

SEbASTIAnA GOnSALVES DA SILVA
Faleceu no dia 19 de novembro, no 
hospital de Campo Erê, aos 79 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica 
Assembleia de Deus da linha Caldato, em 
Campo Erê, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

VEROnICA MARIA COLOSSI GRAnDO
Faleceu no dia 20 de novembro, em sua 
residência, aos 86 anos. Seu corpo foi 
velado na casa mortuária de Guaraciaba 
e sepultado no cemitério católico de 
Guaraciaba.

MARIA POSAMAI CAPPELLETTO 
Faleceu no dia 20 de novembro, no 
hospital São José de Maravilha, aos 91 
anos. Seu corpo foi velado na canônica 
de iraceminha e sepultado no cemitério 
municipal de iraceminha.

TERRy O’nEILL
o fotógrafo Terry o’Neill 
morreu no dia 16 de 
novembro, aos 81 anos, 

vítima de câncer. Considerado 
um dos maiores fotógrafos de celebridades e 
moda de todos os tempos, é responsável por 
algumas das imagens mais icônicas dos anos 
1960 e teve seu trabalho exposto em vários 
museus mundo afora. 

TUKA ROCHA
o ex-piloto de Stock Car 
Tuka Rocha morreu no 
dia 17 de novembro, aos 

36 anos, em decorrência de 
intoxicação pulmonar. Ele era um 

dos dez passageiros de um avião que caiu na 
tarde do dia 14, na cidade baiana de Maraú. 

Começou a carreira no kart e chegou à Stock 
Car em 2011. Atualmente tinha uma escola de 
pilotagem para crianças, em parceria com o 
instituto Ayrton Senna.

REInALDO
o cantor Reinaldo morreu 
no dia 18 de novembro, aos 
65 anos, vítima de câncer. 

iniciou a carreira na década de 
1980, quando ficou conhecido como príncipe 
do pagode. Em 1986 gravou seu primeiro 
álbum, Retrato Cantado de um Amor, que leva 
o nome de um de seus maiores sucessos. 

FÁbIO bARRETO
o cineasta, ator, produtor 
e roteirista Fábio barreto 
morreu no dia 20 de 

oBItuáRIo

BenefiCente Projeto entrega presentes para crianças carentes de Maravilha e municípios da região

festival de lasanhas vai destinar parte dos 
lucros para o projeto maravilha de natal 
Carine arenHarDt 

O projeto Maravilha de Natal 
vai ganhar mais um reforço neste 
ano. O Rotary Club está promo-
vendo o 1º Festival de Lasanhas, 
que terá parte dos lucros destina-
dos para o projeto social. O Ro-
tary Club está comercializando 
bandejas de 1 kg de lasanha, com 
três sabores: frango, carne e bró-
colis com molho branco. O valor 
de cada bandeja é de R$ 20,00. 

Os rotarianos vão fazer as 
vendas até o dia 28 deste mês e a 
entrega será feita nos primeiros 
dias de dezembro.

PrOJetO maravilha 
De natal

O projeto social é desenvol-
vido pelo Rotary Club de Ma-
ravilha, em parceria com Nel-

son Samin – o Palito, e neste ano 
deve beneficiar aproximada-
mente 1.500 crianças. O objetivo 
é arrecadar donativos na forma 
de doces (balas, pirulitos, geladi-
nhos e pipoquinhas), brinque-

dos novos ou usados em bom 
estado e roupas infantis. 

Todo material arrecadado 
será distribuído para crianças 
carentes dos municípios de Ma-
ravilha, Flor do Sertão, São Mi-

guel da Boa Vista e Tigrinhos. Os 
rotarianos estão confeccionan-
do cestinhas com os presentes, 
que serão entregues no mês de 
dezembro. A entrega é feita por 
Nelson Salmin (vestido de Papai 

POntOS De COleta 

Noel), idealizador desta ação so-
cial há mais de 20 anos.  

O roteiro das entregas ainda 
está sendo organizado, mas já 
está definido que no dia 15 terá a 

passagem da caravana do Papai 
Noel no município de São Mi-
guel da Boa Vista e nos dias 21 e 
22 em Flor do Sertão e Tigrinhos, 
respectivamente. 

os pontos de coleta de donativos já confirmados são:  

Maravilha: base Koban da Polícia Militar, Quartel 
do Corpo de bombeiros, Casa Maravilha, loja 
do Porquinho, Rádio Difusora, Real Alimentos e 
Supermercado Auriverde.

Flor do Sertão: Prefeitura

Tigrinhos: Mercado do Remi

“Conclamamos a toda população para que participe 
desta ação, através da doação de qualquer quantidade 
de produtos nos pontos de coleta”, destaca o 
coordenador do projeto, Marcos Raber.

Papai Noel vai fazer a entrega de presentes para crianças da região 

Divulgação
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por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar Rodoviária

nÃO UtiliZaÇÃO DO CaPaCete e 
SUSPenSÃO DO DireitO De Dirigir

Nesta semana falaremos sobre uma situação de segurança 
que ainda persiste nas vias públicas, que é a não utilização de 
capacete.

Muitas vezes o condutor de motocicleta, motoneta e ci-
clomotor acredita que, por fazer um trajeto curto, não necessi-
ta utilizar o capacete, ou até mesmo ao realizar trajetos longos 
acabam incorrendo em tal erro. Ocorre que essa prática vai to-
talmente contra a segurança do trânsito, e uma simples queda 
ou colisão com outro veículo pode vir a acarretar lesões graves.

Além de aumentarem exponencialmente a probabilidade 
de haver uma lesão no crânio, não utilizar o capacete de segu-
rança acarreta em infração de trânsito de natureza gravíssima, 
cuja penalidade é de multa no valor de R$ 293,47 e sete pontos 
na carteira de habilitação. Ainda, a referida carteira de habili-
tação será recolhida, tendo como medida administrativa a sus-
pensão do direito de dirigir.

Desse modo, amigo leitor, caso for pego sem estar utilizan-
do o capacete de segurança, além da penalidade de multa, terá 
seu direito de dirigir suspenso, cujo prazo de suspensão pode-
rá variar entre dois e oito meses. Ainda, caso haja reincidência 
da penalidade no período de doze meses, o prazo de suspensão 
aumentará, podendo variar de oito a doze meses.

Portanto, a dica dessa semana é: “se for conduzir uma mo-
tocicleta, motoneta ou ciclomotor, use o capacete de segurança”.

Tenham todos uma boa semana.

trÁfiCO
Prf apreende 
quase 30 quilos de 
cocaína na Br-163

Policiais Rodoviários Fe-
derais, com auxílio do cão 
farejador Billi, localizaram 
na segunda-feira (18) qua-
se 30 quilos de pasta-base 
de cocaína em Guaraciaba. 

Conforme a PRF, um veí-
culo Verona foi abordado e o 
condutor, um homem de 35 
anos, relatou que estava via-
jando de Foz do Iguaçu com 
destino ao Rio Grande do Sul. 
Desconfiados do suposto tra-

jeto, a equipe policial decidiu 
usar o cão farejador, que ime-
diatamente indicou a pre-
sença de droga no veículo.

Após buscas minucio-
sas no carro, um compar-
timento falso, que escon-
dia a droga, foi localizado.

O motorista disse aos po-
liciais que não tinha conhe-
cimento de que a droga es-
tava no carro. Ele foi preso 
em flagrante por tráfico. 

Droga estava em um compartimento falso do veículo que seguia para o Rio Grande do Sul

PRF

A Polícia Civil, por meio das 
delegacias de Maravilha e de 
Cunha Porã, prendeu no sába-
do (16) um homem de 65 anos, 
suspeito do ser o autor de es-
tupro no município de Flor do 
Sertão. O crime aconteceu no 
feriado de Proclamação da Re-
pública, no dia 15 de novembro.

Naquele dia, a Polícia Ci-
vil recebeu a informação sobre 
o crime. A vítima foi abusada se-
xualmente pelo companheiro 
da avó. Após a prática, o suspei-
to do abuso sexual fugiu do local.

Assim, a Polícia Civil en-
caminhou a vítima para exa-
me médico junto ao Institu-
to Geral de Perícias de São 
Miguel do Oeste, oferecen-
do o suporte médico ne-
cessário à adolescente.

Com o trabalho investigati-
vo foi possível colher elementos 
probatórios, sendo solicitado ao 
Poder Judiciário que fosse de-
terminada a prisão preventiva 
do suspeito. O homem foi enca-
minhando para a Unidade Pri-
sional Avançada de Maravilha.

Um homem foi pre-
so com 12 quilos de maco-
nha no terminal rodoviá-
rio de São Miguel do Oeste. 
A apreensão foi realiza-
da na noite de terça-fei-
ra (19) pelas guarnições 
do Canil Setorial e da Rá-
dio Patrulha, da Polícia Mi-
litar. A droga estava com 
um homem em um ôni-
bus, que fazia a linha Foz 
do Iguaçu a Porto Alegre. 

Com auxilio do cão 

Colt, as equipes localiza-
ram no bagageiro do coletivo 
mais de 12 quilos de maco-
nha, divididos em aproxi-
madamente 10 tabletes.

O homem, responsável 
pela droga, teria embarca-
do em Cascavel e tinha como 
destino o Rio Grande do Sul. 
O entorpecente seria entre-
gue em Pelotas. Ele foi pre-
so em flagrante por tráfico de 
drogas e conduzido para os 
procedimentos cabíveis.

aPreenSÃO

ParagUai inveStigaÇÃO

POlíCia Civil
Pm flagra homem 
transportando 12 
quilos de maconha

Pm apreende pneus 
contrabandeados 

advogado preso em flagrante por 
tráfico de drogas permanecerá preso

homem é preso 
acusado de estuprar 
menina de 12 anos

homem teve prisão preventiva decretada e foi encaminhado para a cadeia de Maravilha

Polícia Civil

Polícia Militar

Cão Colt foi utilizado para encontrar a droga dentro do ônibus

A Polícia Rodoviária Fede-
ral apreendeu sete quilos de cra-
ck às 11h de quinta-feira (21) na 
BR-163, em Guaraciaba. Os po-
liciais abordaram um veícu-
lo Verona, do Rio Grande do 
Sul, ocupado por um casal. 

De acordo com a PRF, a droga 
foi localizada após buscas no ve-
ículo, armazenada em um com-
partimento localizado na frente do 
carro, na região do motor. O con-

dutor, um homem de 37 anos, dis-
se que comprou a droga em Pon-
ta Porã, no Mato Grosso do Sul, e 
levaria para o Rio Grande do Sul. 
Ele assumiu ser dono da droga e 
foi preso em flagrante por tráfico. 
Aos policiais ele contou que pa-
gou cerca de R$ 80 mil pela droga.

Uma mulher, que tam-
bém estava no veículo, foi de-
tida e encaminhada para 
prestar depoimento. veículo com a droga foi abordado na bR-163 em Guaraciaba 

PRF

A Polícia Militar de Flor do Sertão reali-
zou a apreensão de 12 pneus contrabandea-
dos do Paraguai na tarde de quinta-feira (21), 
por volta das 14h. A abordagem foi realiza-
da no trevo de acesso ao município e con-
tou com o apoio da PM de Iraceminha. 

Os pneus estavam sendo transporta-
dos por um caminhão emplacado em Descan-
so.  Após os procedimentos cabíveis, a mer-
cadoria foi entregue à Receita Federal.

Em cumprimento a mandado de pri-
são temporária e de busca e apreensão 
expedidos pela Vara Criminal da comarca 
de São Miguel do Oeste, a Divisão de In-
vestigação Criminal (DIC) de São Miguel 
do Oeste prendeu três pessoas na manhã 
de quarta-feira (20), durante a Operação 
Timor. O grupo é acusado de associação 
criminosa e coação no curso do processo.

Na casa do advogado envolvido, du-

rante a busca e apreensão foram en-
contradas drogas e uma balança de pre-
cisão. Ele e uma mulher foram presos 
em flagrante por tráfico de drogas e as-
sociação para o tráfico. Em audiência 
de custódia realizada na tarde de quar-
ta-feira, os dois tiveram a prisão em fla-
grante convertida em preventiva pelo 
juiz Márcio Cristofoli. Assim, devem per-
manecer até o julgamento do caso.

PriSÃO Droga estava escondida no compartimento do motor do veículo

Prf localiza sete quilos de 
crack avaliados em r$ 80 mil
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Penalizado por escalar o 
atleta Santos irregularmente, 
no jogo do último dia 9, contra 
o Juventude de Caibi, o Clube 
Recreativo Maravilha (CRM) 
foi para São Carlos, no domin-
go (17), enfrentar o Metropol, 
com três pontos a menos na 
bagagem e sendo obrigado a 
ganhar e torcer para que o Mi-
raguaí, de Santa Terezinha do 
Progresso, perdesse no mes-
mo dia e horário. 

Deu tudo ao contrário 
das pretensões do CRM, pois 
os maravilhenses empataram 
contra o Metropol e o Mira-
guaí também empatou. Com 
os resultados, o CRM ficou na 
última colocação da chave, 
com três pontos, e o Miraguaí 

emPate Com os resultados, o CRM está eliminado da competição 

Crm empata em São Carlos 
e está fora do regional 

Fora de casa CRM empatou em dois gols contra o líder do grupo

Rádio Tropical FM

classificou em terceiro, com 
cinco pontos. 

Os classificados para a 

fase eliminatória da competi-
ção, de acordo com tabela no 
site oficial da Liga Chapeco-

ense de Futebol, são Metro-
pol, Juventude, Miraguaí e Gi-
nástica. 

regiOnal 
maravilha presente em pelo menos duas finais 
da Copa victor móveis
As equipes sub-12 e sub-16 
de futsal da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer de 
Maravilha, comandadas pelo 
professor Gian Mauro Silva, 

estão na final da Copa Victor 
Móveis. As semifinais ocor-
reram na manhã de quin-
ta-feira (21), em Saudades.
Nas duas categorias, Mara-

vilha eliminou Pinhalzinho. 
Na sub-12, no tempo nor-
mal, empate em quatro gols, 
e nos pênaltis 4 x 2 para Ma-
ravilha. Já com o sub-16 a 

classificação veio no tempo 
normal, com vitória de Ma-
ravilha pelo placar de 2 x 0. 
As finais ainda não têm data 
e nem local para acontecer. 

Na sub-16 a final chegou depois de ganhar de Pinhalzinho por 2 x 0Na sub-12 a classificação veio nos pênaltis 

Fotos: Divulgação

fUtSal
maravilha arranca 
empate fora de casa 
pela taça D’lamb 

Em um jogo para os for-
tes do coração, Maravilha e 
Caibi duelaram pela parti-
da de ida da decisão da Taça 
D’Lamb de Futsal, na noi-
te de quinta-feira (21), em 
Caibi. Na semifinal Mara-
vilha eliminou a equipe de 
São João do Oeste e Caibi 
São Miguel do Oeste. O pla-
car final do jogo de quin-
ta-feira (21) foi de 2 x 2, com 
direito a gol do goleiro. 

O resultado começou a 
ser construído pela equipe 
de Maravilha depois de uma 
cobrança de lateral, quando 
a bola foi tocada para o ar-
queiro Jonas, que chutou for-
te e abriu o placar para os vi-
sitantes. Os donos da casa 
não se entregaram e busca-
ram o empate com Alison, 

que em jogada de contra-a-
taque acertou um belo chu-
te, sem chance para o golei-
ro de Maravilha. Caibi virou 
o jogo e com Luan em uma 
jogada dentro da área Cai-
bi ficou na frente. Aos 11 mi-
nutos do segundo tempo 
Maravilha consegue, com 
Biju, deixar tudo igual. 

A decisão é em Mara-
vilha na terça-feira (26), no 
Ginásio de Esportes Gel-
son Tadeu Mello Lara. Para a 
equipe da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer/
Acema de Maravilha ser cam-
peã, precisa vencer, ou se a 
partida terminar empata-
da vai ser decidida nos pê-
naltis. Caibi também pre-
cisa ganhar no tempo 
normal para erguer a taça. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Maravilha mostrou frieza e tranquilidade para correr atrás do placar desfavorável

Caibi virou o jogo, mas não segurou os meninos comandados pelo técnico beni

Após 30 rodadas, 119 jogos 
e mais de dois meses de compe-
tição chegou ao final na noite da 
última sexta-feira (15), o Cam-
peonato Municipal de Futsal, 
edição 2019, promovido pela 
Comissão Municipal de Espor-
tes (CME) com apoio do Gover-
no Municipal de Cunha Porã.

Neste ano a competi-
ção teve disputas nas catego-
rias: feminino, máster, vete-
rano, interiorano e citadino. 
Na noite da final, com Giná-
sio Municipal lotado, as equi-
pes apresentaram confrontos 
equilibrados, definindo as-
sim os campeões desta edição.

Categoria Feminino: 1º 
Contabilidade Almeida/Fama 
& Farma, 2º Casa Boa Tro-
ca;  Máster: 1º Os Veios, 2º De-
detizadora CP; Veteranos: 
1º Futbreja, 2º Fati & Ami-
gos F.C; Interiorano: 1º Ita-
pé, 2º Vera Cruz; Citadino: 1º 
Clarice Eletro, 2º E.C. Salete.

mUniCiPal
futsal de Cunha Porã aponta 
os melhores de 2019
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No sábado (16), no Está-
dio Pena Branca, foram realiza-
das as semifinais da Taça Pos-
to Kakareko, do Campeonato 
Municipal de Futebol Suíço 
de Maravilha, na modalidade 
masculino livre. A competição 
tem a organização da Secreta-
ria de Esportes, Juventude e La-
zer/Acema. 

Os duelos foram entre as 
equipes da Automóveis Willin-
ghofer/Lavacar x Autoescola 
Trevo. Placar de 2 x 1 para Au-
tomóveis Willinghofer/Lavacar. 
A outra partida da semifinal foi 
entre Erva Daninha x Trans-
portes Foletto. No tempo nor-
mal empate em três gols. Nos 
pênaltis melhor para Erva Da-

No sábado (9) a Asso-
ciação Maravilhense de Es-
porte e Cultura (Amec), 
em parceria com o Cen-
tro Educacional Mun-
do Infantil (Caic), promo-
veu a Primeira Feijoada 
da Amec. Conforme os or-
ganizadores, 10% do lu-
cro foi repassado para a 
Associação de Pais e Pro-
fessores (APP) da escola 
e foram doadas 40 bande-
jas de feijoada para os la-

res de idosos Santa Bár-
bara e Coração de Maria.

O repasse do valor em 
dinheiro para a APP foi na 
tarde de terça-feira (12), 
pelo presidente da Amec, 
Marlon Figueiró. Segun-
do os organizadores, foram 
vendidas 275 bandejas, o 
que gerou receita de R$ 
5.500 mil, com despesa de 
R$ 2.498 mil, sendo o lucro 
de R$ 3.002 mil. Para a APP 
foram repassados R$ 300.

Entre os alunos da As-
sociação Maravilhen-
se de Esporte e Cultura 
(Amec) e do Centro Edu-
cacional Mundo Infan-
til (Caic) de Maravilha, 
quem escrever a melhor 
frase motivacional vai ga-
nhar um prêmio surpre-
sa no Festival de Futsal, 
no dia 7 de dezembro. 

Cada aluno, com au-
xílio da família, vai po-
der escolher na internet 

ou criar uma frase moti-
vacional. A melhor fra-
se vai ser estampada no 
quadro patrocinador. A 
data final para entrega 
das frases é no dia 30.

De acordo com os 
organizadores, as fra-
ses poderão ser escri-
tas em casa e entregues 
a um dos professores 
da Amec, sendo obri-
gatório conter as pala-
vras educação e esporte. 

PrOmOÇÃO 

eDUCaÇÃO e eSPOrte 

amec presta conta 
da primeira feijoada 

amec lança a 
campanha frase 
motivacional

DeCiSÃO Finais estão previstas para o sábado (30),
no Estádio Pena Branca

Definidos os finalistas da 
taça Posto kakareko 

Automóveis Willinghofer/lavacar faz a final contra Erva Daninha 

ninha por 5 x 4. Durante a se-
mana a Transportes Foletto en-
trou com recurso e ganhou os 
pontos do adversário que ha-

via sido derrotado na semifi-
nal e assim vai fazer a decisão 
da competição. 

A final será na tarde de sá-

bado (30), no Pena Branca, entre 
Automóveis Willinghofer/Lava-
car x Transportes Foletto, além 
da decisão do terceiro lugar. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Divulgação

1º FESTIVAL DE FUTSAL AMEC

No dia 7 de dezembro a Amec vai realizar 
o 1º Festival de Futsal, no Parque de 
Exposições Carlos alberto begrow, a partir 
das 13h. Neste dia os atletas da escolinha 
participarão de jogos de futsal, haverá 
também jogos dos pais e mães, além de 
brinquedos infláveis e cama elástica para 
as crianças. 

ParalímPiaDaS eSCOlareS
atletas de maravilha conquistam sete 
medalhas em São Paulo 

Representando a Sele-
ção Catarinense paralímpi-
ca e o município de Maravilha 
os atletas Gabriel e Guilherme 
Ebertz do Atletismo; Gustavo 
Castanha e Leonardo da Sil-
va da modalidade de Badmin-
ton encerraram a participação 
na competição em São Paulo 
conquistando sete medalhas. 

Os atletas estiveram nes-
ta semana em São Paulo 
acompanhados pelos técni-
cos Douglas lago (Atletis-

mo) e Deiwison Furlanetto 
(Badminton). As duas moda-
lidades fazem parte da gra-
de de treinamentos oferecida 
pela prefeitura de Maravilha 
através de Secretaria de Es-
porte, Juventude e Lazer.  

reCOrDe
No atletismo Gabriel 

Ebertz bateu recorde brasi-
leiro e conquistou duas me-
dalhas de ouro nas provas 
75 e 250 metros rasos e ain-

da uma medalha de pra-
ta no arremesso de peso. 

Guilherme Ebertz foi 
ouro nos 1000 metros ra-
sos e prata no lançamen-
to de dardo. No Badminton, 
Gustavo Castanha conquis-
tou e bronze e Leonardo 
França a medalha de ouro 
inédita para Maravilha. 

Na avaliação do técni-
co Douglas Lago a partici-
pação da delegação mara-
vilhense foi muito positiva 

e garantiu, além das meda-
lhas, a bolsa atleta para todos 
os participantes. “Estamos 
todos muito emocionados 
com os excelentes resulta-
dos. Uma grande soma de es-
forços dos atletas, da equi-
pe, das famílias, do poder 
público e de apoiadores ga-
rantiu essa grandiosa par-
ticipação neste evento na-
cional onde conseguimos 
colocar a bandeira de Mara-
vilha nos lugares mais altos”.

Fotos: Divulgação

Atletas maravilhenses do badminton com professor e técnico Deiwison Furlanetto irmãos Ebertz com professor e técnico Douglas lago  
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 ONEIdE BEHLING

Atletas da Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer 
de Maravilha/AATMM esti-
veram, no sábado (16), na ci-
dade de Palmeira das Missões, 
onde disputaram a última etapa 
da Liga Norte Gaúcha de Tênis 
de Mesa. A Cidade das Crian-
ças foi representada pelos atle-
tas Geison Schwanke, Alexan-
dre Fiori e Raniery Tavares.

resultados: Geison Schwa-
nke, campeão sub-15 e reiting B; 
Raniery Tavares, vice-campeão 
reiting B; Raniery Tavares e Ale-
xandre Fiori, campeão de du-
plas adulto. 

No sábado (23) a equipe de 
Maravilha estará em Concórdia 
na disputa da última etapa do 
Circuito Crecerto Oeste de Tê-

intereStaDUal Geison Schwanke, Alexandre Fiori e Raniery Tavares 
estiveram no Estado gaúcho 

tênis de mesa de maravilha 
representado no rio grande do Sul

Jogadores de Maravilha recebendo premiação 

nis de Mesa.
Já no sábado (30), em Ma-

ravilha, será realizado, no Giná-

sio Nelcídio Imhoff, ao lado da 
Polícia Militar, o Festival Muni-
cipal de Tênis de Mesa, aberto 

para atletas e não atletas, com 
sorteio de camisetas entre os 
participantes. 

Divulgação

Depois de realizar a sex-
ta rodada do Campeonato Re-
gional de Bocha Rafa Vollo – 
Taça Sicoob Credial Regional, 
os resultados foram os seguin-
tes: dia 14, em Cunha Porã, 
Ascup 3 x 0 Assesmi A; indi-
vidual, Ascup 12 x  6 Assesmi 
A; dupla, Ascup 12 x 3 Asses-
mi A; trio, Ascup 12 x 9 Asses-
mi A. Dia 14, em São Miguel 
da Boa Vista, Assesmi B 2 x 1 
Penharol; individual; Asses-
mi B 7 x 12 Penharol; dupla: 
Assesmi B 12 x 1 Penharol; 
Trio, Assesmi B 12 x 3 Penha-
rol. Dia 15, em Flor do Sertão, 
FACC 3 x 0 35 A; individual, 
FACC 12 x 6 35 A; dupla, FACC 
12 x 11 35 A; trio, FACC 12 x 
7 35 A; e em Romelândia, 35 
B 1 x 2 Linha Sechi; individu-
al, 35 B 6 x 12 Linha Sechi; du-
pla, 35 B 10 x 12 Linha Sechi; 
trio, 35 B 12 x 7 Linha Sechi.

Chave A 1º Ascup 13 pon-
tos, 2º FACC 12 pontos, 3º 35 A 
8 pontos e 4º Assesmi A com 
3 pontos. Na chave B 1º Linha 
Sechi 15 pontos, 2º Assesmi B 
10 pontos, 3º Penharol 8 pon-
tos e 4º 35 B 3 pontos. As se-
mifinais foram ontem (22), a 
partir das 19h, com jogos em 
Cunha Porã entre Ascup x Li-
nha Sechi e em São Miguel da 

regiOnal
Definidos semifinalistas da taça Sicoob 
Credial de Bocha 

Boa Vista entre Assesmi “B” x 
FACC. As semifinais de volta 

serão realizadas na sexta-fei-
ra (29), na cancha da Linha Se-

chi em Cunha Porã e do Pe-
nharol em Flor do Sertão.

FACC faz a partida de ida em São Miguel da boa vista

Assesmi joga a primeira da semifinal em casa

Fotos: Divulgação

me irrita 
Assistindo os jogos do Brasileirão, fico irritado com a ati-

tude dos assistentes do árbitro que não marcam impedimen-
to escandaloso no momento do lançamento. Deixando a joga-
da prosseguir, e após a conclusão, sendo gol ou não, erguem a 
bandeira. Impedimento escandaloso tem que marcar na hora.

galO DO OeSte 
Da assessoria do novo integrante da elite do futebol de 

Santa Catarina recebemos uma boa notícia. A preparação do 
Galo do Oeste será nas cidades de Pinhalzinho, Modelo e Serra 
Alta. A direção do Concórdia Atlético Clube definiu as datas de 
1º a 9 de dezembro. Técnico Celso Rodrigues promete, além de 
ótima campanha na Série A do Campeonato Catarinense, uma 
aproximação com torcedor aqui da nossa região.

É De maravilha 
Um feito histórico foi escrito na carreira do jovem goleiro 

Cristian Lima. O atleta de Maravilha faz parte do elenco vence-
dor do Mundial de Futebol Sub-17. Cristian é dedicado, humil-
de e excelente profissional. Ele fez questão de lembrar da Mar-
lisa Wahlbrink, sua primeira treinadora. A Goleira Maravilha 
tem uma contribuição enorme nessa caminhada de Cristian. 
Resultado épico, fruto do trabalho e da atitude em campo. Sai-
ba que você orgulhou e representou bem demais sua cidade, 
Maravilha. Parabéns à família Lima!

traPalhaDa 
Foi só o presidente, pé-quente, Lorivan Weber soltar um 

pouco as rédeas no comando do Clube Recreativo Maravilha 
que uma trapalhada aconteceu. Enquanto o mandatário esta-
va com as atenções voltadas para as eleições no clube, alguém 
colocou o atleta Santos em campo. Sendo que o jogador não ti-
nha condições legais para atuar no CRM. Ele foi autorizado a 
defender o Metropolitano. Estava federado na Liga do Sul do 
Estado. Resultado? Time de Maravilha perdeu três pontos e foi 
eliminado do Regional de Amadores.

fla-maravilha
Consulado do Flamengo em Maravilha organizou uma 

grande concentração para este sábado. Uma estrutura com te-
lão, churrasco, e a patrocinadora da Libertadores em promo-
ção, a partir das 15h, na sede dos flamenguistas no Bairro Bela 
Vista. Os irmãos Donhauser serão monitorados por um cardio-
logista. Muitas emoções entre Flamengo x River, às 17h. Como 
diria Ronaldinho Gaúcho: “Agora eu sou mengão”.
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ESPoRtE
SUCeSSO Após trabalhar com Marlisa Wahlbrink na cidade natal, o discípulo foi aprovado para 
integrar as categorias de base do Atlético

maravilhense campeão mundial foi treinado 
pela goleira maravilha

O menino que fez com 
que a família toda 
mudasse a rotina para 

acompanhar o sonho de ser 
jogador de futebol é de Mara-
vilha e se chama Cristian de 
Lima. A chance da vida dele foi 
dada pelo Atlético Mineiro em 
2014 e ele agarrou como vem 
agarrando as bolas chutadas 
pelos adversários do Galo, pois 
o maravilhense é goleiro.

Domingo (17), ele, que 
tem 17 anos, foi tetracampeão 
mundial pela Seleção Brasilei-
ra. O embrião de tudo o leitor 
acompanha a partir de agora. 
A matéria produzida pela jor-
nalista Maíra Nunes, do cor-
reiobraziliense.com.br, foi 
adaptada pela equipe do Jor-
nal O Líder especialmente 
para o leitor. 

A felicidade era geral en-
tre os garotos da Seleção Brasi-
leira com a conquista do tetra-
campeonato mundial sub-17, 
no Estádio Bezerrão, no do-
mingo (17). Um deles trocou as 
músicas de Charlie Brown Jr. e 
MPB pelo pagode arranhado 
pelos colegas, com batuques 
e pandeiros. A alegria era di-
vidida com o sentimento de 
gratidão. No caso do goleiro 
Cristian, os agradecimentos 
incluem uma mulher que fez 
história como goleira da Se-

maravilha De gOleira
leção e que, após aposentar 
as luvas, instruiu os primei-
ros passos, ou melhor, as pri-
meiras defesas de Cristian. 

Marlisa Wahlbrink, mais 
conhecida como a Golei-
ra Maravilha, apesar de ser 
nascida em Constantina, no 
Rio Grande do Sul, ganhou 
o apelido carinhoso pelo 
nome da cidade de Mara-
vilha, local onde foi criada. 
Foi aqui também onde nas-
ceu o goleiro Cristian, de 17 
anos, que recebeu os pri-

meiros treinamentos para a 
posição que exerce por meio 
da ex-jogadora. Ela era a 
preparadora de goleiros do 
Projeto Genoma Colorado 
Maravilha, uma escolinha 
de futebol ligada à prefeitu-
ra local.

“Praticamente graças a 

ela que eu cheguei onde che-
guei hoje, campeão do mun-
do com 17 anos. Antes de eu 
ir para o Atlético Mineiro, eu 
jogava no Genoma, uma es-
colinha em Maravilha, e era 
ela quem me passava os trei-
nos”, agradece Cristian, que 
soltou um largo sorriso ao 

Cristian De lima, discípulo de uma das melhores goleiras da Seleção brasileira 

Cristian e a goleira empunhando a pira olímpica 

Cristian é goleiro das categorias de base do Atlético Mineiro desde 2014 
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 Alexandre Loureiro/CBF

ouvir o nome da tutora.
Após trabalhar com Mar-

lisa Wahlbrink na cidade na-
tal, o discípulo foi aprovado 
para integrar as categorias 
de base do Atlético Minei-
ro em 2014. Neste ano, o jo-
vem goleiro de Maravilha fez 
parte do elenco brasileiro 
que disputou o Sul-America-
no Sub-17 e voltou a ser con-
vocado para a Copa do Mun-
do da categoria, em que foi 
reserva da equipe que saiu 
como campeã invicta nos 
sete jogos disputados.

“Não tenho palavras 
para descrever o que é estar 
aqui, o que é ser campeão 
do mundo com 17 anos, 
nunca esperei por isso, sem-
pre sonhei, mas não espe-
rava. É muito bom ser cam-
peão”, Cristian de Lima.

“Não tenho palavras para 
descrever o que é estar aqui, 
o que é ser campeão do 
mundo com 17 anos, nunca 
esperei por isso, sempre 
sonhei, mas não esperava. É 
muito bom ser campeão”, 

Cristian de lima.

Marlisa Wahlbrink defendeu 
a Seleção brasileira como 
atleta de 1995 a 2008. A 
Goleira Maravilha disputou 
os Jogos olímpicos de 
Sydney-2000, mas a 
principal façanha foi fazer 
parte da campanha histórica 
do brasil que ganhou a 
medalha de prata nos 
Jogos de Atenas-2004. 
Ela também acumula um 
bronze no Mundial de 1999 
e um bicampeonato sul-
americano, em 1998 e 2003.
Mesmo após tantas 
conquistas, a goleira passou 
por dificuldades para 
encontrar clubes para atuar. 
Então aceitou uma proposta 
para ser preparadora de 
goleiras e auxiliar do time de 
futebol de uma universidade 
no Kansas, nos Estados 
Unidos.
Formada em Educação 
Física, a Goleira Maravilha 
seguiu se capacitando 
para exercer a função de 
preparadora de goleiros. Em 
agosto deste ano se tornou 
a primeira preparadora de 
goleiras da Seleção brasileira 
feminina, onde atua na 

categoria sub-17, ao lado da 
técnica Simone Jatobá e da 
auxiliar lindsay Camila.
Maravilha cresceu em meio 
rural do interior de Santa 
Catarina em uma família 
numerosa. A paixão pelo 
futebol começou ao lado 
dos irmãos, cinco homens 
e três mulheres. Quando 
criança eram os meninos 
que ganhavam a bola de 
presente, mas a brincadeira 
era compartilhada por 
todos. hoje o DNA no 
futebol segue representado 
pelas sobrinhas Maike e 
Maiquiele Weber, também 
arqueiras.

A ex-goleira e agora preparadora de 
goleiros Marlisa

Lucas Figueiredo/CBF

neLCir DaLL’aGnoL



apae marisol elege nova 
diretoria e autodefensores 

homem é preso acusado de 
estuprar menina de 12 anos

moradora encontra 
escorpião na sala de 
casa no Bairro Jardim
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A nova presidente é Renata Donhauser e os 
autodefensores são os alunos Cássio Sangalo e 
Carine vendrusculo

Crime aconteceu em Flor do Sertão e o suspeito é 
companheiro da avó da vítima os casos de aparecimento de escorpiões vêm 

aumentando significativamente em todo o país

O menino que fez com que a família toda mudasse a rotina 
para acompanhar o sonho de ser jogador de futebol é de 
Maravilha e se chama Cristian de Lima 

Campeão mundial, maravilhense 
foi treinado pela goleira maravilha

DeStaQUe nO eSPOrte 

eleiÇÃO POlíCia Civil alerta
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