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enSinO Pais e responsáveis devem ficar atentos, pois os 
procedimentos começam dia 19 deste mês

Definidas datas de matrículas 
e rematrículas em maravilha
NELCIR DALL’AGNOL

As rematrículas para os 
alunos que frequentam a 
rede municipal de ensino de 
Maravilha (do berçário ao 9º 
ano) serão feitas nos dias 19, 
20 e 21 deste mês, nas esco-
las, em horário de aula. Já as 
matrículas para os alunos 
que vão frequentar o ensi-
no fundamental e os prés I e 
II, que funcionam junto aos 
centros educacionais Mun-
do Infantil Caic, Monteiro 
Lobato e Vereador Raymun-

do Veit, serão feitas nos dias 
27, 28 e 29 deste mês, tam-

bém em horário de aula, nas 
escolas. 

As matrículas para 
crianças inscritas na lista 
do Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) para 2020 
devem ser feitas pelos pais 
ou responsáveis na prefeitu-
ra, das 8h às 11h30 e das 13h 
às 17h.

No dia 2 de dezembro, 
berçário; dia 3 de dezem-
bro, maternal I; dia 4, ma-
ternal II; dia 5, maternal III; 
e dia 6 de dezembro, pré I e 
pré II (para as turmas aten-
didas nos centros de educa-
ção infantil).

Secretária da Educação, rosiméri da Silva, pede para pais e responsáveis ficarem 
atentos às datas

Divulgação

invenTanDO COnCeiTOS

Eu falava com alguém sobre a importância de ter pessoas para de-
bater ideias. O principal motivo: porque é assim que as ideias se conec-
tam e se tornam robustas. Contando algo para alguém construímos ra-
ciocínios que a mente dificilmente formaria sozinha.

Lembro de aulas e treinamentos em que, durante a explicação e o 
debate, eu percebia que construía um conceito que eu nunca havia pen-
sado ou expressado. Sentia uma grande frustração quando isso aconte-
cia: que tipo de professor “inventa” conceitos durante a aula? Não pre-
parou a aula?

Hoje eu sei que a construção conceitual funciona assim. Logo, hoje 
eu percebo que o professor (consultor, chefe, mãe) precisa colocar os 
alunos e a si mesmo em conversas reflexivas e imprevisíveis.

*
Eu já devo ter escrito aqui sobre a fórmula clássica da reclamação. 

É simples:
A pessoa vai dormir pensando que amanhã é outro dia. E então 

acorda torcendo para que, ao contrário de ontem, hoje tudo dê certo. 
Que seja um bom dia! Foi renovada a esperança. Foi criada uma nova 
expectativa sobre como o dia DEVERIA ser.

Daí começa a realidade aleatória, e os pepinos começam a surgir. Só 
que a expectativa era outra. E a reação é reclamar. 

Ao que tudo indica, é essa expectativa de paz e conformidade que 
estraga os dias.

Um ótimo fim de semana a todos! 

*
Reclamar e ser afetado pelos pequenos problemas rotineiros pode 

ser uma opção. A reação diante de pequenos problemas pode ser uma 
escolha.

Os grandes e inesperados problemas é outra história. Mas 99,4% 
dos nossos problemas são rotineiros, recorrentes. Fazem parte dos nos-
sos dias. Trânsito, ofensas, demandas, discussões. Ouvi uma analogia do 
Sam Harris que serve aqui: quando você entra em qualquer jogo, você já 
entra esperando pelas dificuldades e desafios. Só resolvendo problemas 
e enfrentando obstáculos é que se passa de fase.

Por que fantasiamos que na vida poderia ser diferente? 

*
Ontem falei sobre o medo de avião. Inversamente proporcional é es-

perar ganhar na loteria. Claro que depende da quantidade de apostadores, 
mas a probabilidade de ganhar uma fortuna é insignificante. A quantida-
de de pessoas que morreu em acidentes aéreos é maior do que a quanti-
dade de pessoas que ficaram milionárias comprando bilhetes de loteria. 

O que você compra, na verdade, é o direito de sonhar. É a oportuni-
dade de poder comentar com os amigos, brincar e fantasiar sobre o que 
faria se ficasse rico da noite para o dia. 

Você não vai ganhar. Mas se comprar o bilhete lhe traz alguns sorri-
sos, talvez não seja dinheiro jogado fora.
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LIÇÕES DE VIDA
“não precisamos de um mundo melhor e 
sim de pessoas melhores neste mundo”
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sua cooperativa.
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por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Temos orgulho em participar de tua jornada de trabalho 
diariamente... Empregamos essa nobre classe há mais de três 
décadas e temos ótimas recordações daqueles que iniciaram 
conosco e pelos que passaram em nossas emissoras de rádio.

POLÍCIA FEDERAL

O pedido de prisão da ex-presidente Dilma Rousseff pela Polícia Federal tem todas as provas para 
sua efetivação, o que é negado, como de costume, pela distinta senhora, inclusive com nota distribuí-
da à imprensa pela sua assessoria. Não demorou muito para aparecer gente dizendo que a Polícia Fe-
deral é controlada pelo ministro Sérgio Moro e que é culpa deste o seu pedido de prisão. Essa gente é 
mal-intencionada ou burra mesmo? Defender esses desonestos e corruptos chega a ser revoltante.

PEQUENOS MUNICÍPIOS 
COM O SEU FIM PRÓXIMO

As mudanças no pacto federati-
vo propostas em uma das três PECs 
enviadas na terça-feira (5) pelo go-
verno ao Congresso preveem a in-
corporação a municípios vizinhos 
das cidades com menos de 5 mil ha-
bitantes e arrecadação própria me-
nor que 10% da receita total. De 
acordo com o Ministério da Econo-
mia, há, atualmente, 1.254 municí-
pios que seriam incorporados pelos 
vizinhos, de acordo com as mudan-
ças propostas. Aqui no Oeste cata-
rinense muitos municípios têm o 
seu fim próximo. Serão incorpora-
dos aos municípios maiores que têm 
sustentação com suas próprias re-
ceitas. Esses pequenos municípios 
são muito onerosos para a nação.

MAIS ROtAtÓRIAS EM MARAVILHA

A prefeitura de Maravilha lançou processo licitatório para a contra-
tação de empresa para execução de rotatórias na cidade, cujo proces-
so será realizado no próximo dia 21. Como sugestão, seria importan-
te dotar a esquina da Rua XV de Novembro com a Rua Pastor Armando 
Claas de uma pequena rotatória para diminuir os excessos de veloci-
dade e assim evitarmos mais acidentes, pois o perigo é eminente!

Depois do Setembro Amarelo, dedicado ao 
combate ao suicídio, um grave problema no mun-
do, e do Outubro Rosa, que trata da prevenção ao 
câncer de mama, estamos agora inseridos no No-
vembro Azul, cujo foco é a prevenção do câncer 
de próstata. As estatísticas provam que o homem, 
ao contrário da mulher, não gosta de exames mé-
dicos, daí a razão que 47% dos homens na ida-
de de risco nunca fizeram o exame de toque re-
tal. Vale a orientação: visite o médico urologista 
e faça o seu preventivo antes que seja tarde...

Água mineral em lata 
chegará ainda em 2019

 
Com previsão de lançamen-

to até o fim do ano, a água mi-
neral em lata da Ambev tam-
bém será vendida em Santa 
Catarina. Criado para aumen-
tar o portfólio da marca AMA, 
o produto estará disponível nas 
versões com e sem gás, conten-
do 350ml de água. A ideia é re-
duzir o uso de plástico usan-
do alumínio. A empresa reforça 
que a opção se deve por ele ser 
um material 100% reciclável. 

FUI EU QUEM MATOU MARIELLE?

Jair bolsonaro voltou a atacar a Tv Globo. ao perceber 
que estava sendo gravado pela emissora, o presidente 
questionou: “E a Globo, já acharam quem matou a 
Marielle? Fui eu mesmo ou não?”. a emissora silenciou...

Em nota, Secom de Bolsonaro 
“repudia a perseguição da TV Globo”

A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presi-
dência da República (Secom) repudia a perseguição da TV 
Globo ao presidente, Jair Bolsonaro, na tentativa de envol-
vê-lo no caso Marielle. É lamentável que a TV Globo consi-
dere motivo de comemoração a veiculação de matéria que, 
sob o verniz de jornalismo imparcial, somente leva desin-
formação aos brasileiros. Caso a emissora tivesse realmen-
te pautado seu trabalho pela imparcialidade, rigor na apu-
ração e profundidade de investigação, não teria levado ao ar 
matéria tão frágil do ponto de vista jornalístico. A reporta-
gem seguiu adiante mesmo sabendo que o depoimento que 
relacionava o presidente da República não passou de frau-
de e se apresenta como outro crime que merece apuração. 
Jornalismo não pode ser feito com suposições. É evidente 
o foco da emissora em promover discórdias e enfraquecer 
o governo, enquanto outros fatos notórios positivos do país 
são silenciados, pois não interessam aos cofres da empresa. 
Se a TV Globo fizesse bom jornalismo, como defende, in-
vestigaria e publicaria, por exemplo, sua própria participa-
ção em supostos pagamentos de propina a dirigentes da Fifa 
para compra de direitos de transmissão da Copa do Mundo.

NÃO MERECE 
RESPEITO?

“Jair Bolsonaro 
vem sendo submeti-
do a um bombardeio 
por dois anos. Um 
homem que recebe 
60 milhões de votos 
merece respeito. Se 
quem está na cadeia 
recebe esse respei-
to, por que não ele?”, 
palavras ditas pelo 
ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes. 
Atacam o governo e 
o presidente de to-
das as formas. Criti-
cam tudo, controlam 
sua vida particu-
lar e criam suspei-
tas infundadas em 
crimes. O que dese-
ja essa oposição que 
não consegue dige-
rir a derrota sofrida 
no último pleito? La-
dram os cães e a ca-
ravana passa. Aliás, 
cães só ladram quan-
do ameaçados...
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

refOrma Da PreviDÊnCia: Quem 
COnSeGuiu, COnSeGuiu

Explicável a “corrida” de muitos na tentativa de se apo-
sentar antes da votação da reforma da previdência. Bem da 
verdade, as alterações principais dizem respeito exatamen-
te ao tempo que cada trabalhador levará, para se aposentar. 
As alterações de idades mínimas, com 62 anos para mulheres 
e 65 para homens, talvez tenha sido um dos principais pon-
tos impactantes para o trabalhador/contribuinte da previ-
dência. Serão em torno de 72 milhões de brasileiros afetados 
diretamente pelas medidas reformistas. A medida era neces-
sária? Os grandes entendidos em relação à previdência brasi-
leira dizem que sim, e que tais medidas serão assecuratórias 
para que no futuro não haja colapso total. Na realidade, mui-
tos irão pagar pela incompetência de tantos que por lá pas-
saram. A “coisa” chegou a um ponto insustentável que foram 
necessárias tais mudanças, em que pese também haver mui-
tas alterações em relação à proposta (texto) original. Portanto, 
as novas deliberações estão aí, e outro ponto que me chamou 
a atenção foi para viúvas de contribuintes, que terão regras 
para receber os cem por cento do valor. Em muitos casos, ha-
verá pagamento de 60 por cento. O site wh3.com.br publicou 
matéria bem explicativa sobre o caso. Contudo, não se surpre-
enda se você, caro leitor, acessar e não entender tudo o que 
foi minuciosamente relatado. Está difícil entender, até mesmo 
para os operadores do direito. Imagina para o leigo. Mais fá-
cil será sentir as diferenças no bolso, ou no tempo a mais que 
cada um irá levar para se aposentar.

CaminhOneirOS Devem reSPeiTar 
lOCal COm TrÊS faiXaS

Um problema recorrente, que várias pessoas e leitores já 
me falaram, é que nas terceiras faixas de nossas rodovias os 
caminhões não ocupam a faixa da direita, que lhes seria de 
tráfego, corretamente. Quase a totalidade geralmente invade 
a faixa do meio, causando insegurança e problemas aos ou-
tros condutores. Atrapalham a ultrapassagem de carros pe-
quenos, bloqueiam o trânsito, enfim, um atraso propiciado 
por esta conduta irregular. Vá lá que alguns locais são mais di-
fíceis de trafegar bem pela direita. Mas a grande maioria não 
obedece. Isso sem falar nas tentativas de ultrapassagens de 
caminhoneiros sobre caminhoneiros, que acabam trancan-
do literalmente o tráfego. Tal conduta não é correta e ense-
ja pronta ação da Polícia Rodoviária Federal nestes casos. A 
maioria dos casos acaba impune porque não há como fisca-
lizar todo o trecho. Espero ao menos mais conscientização e 
respeito às leis de trânsito por parte dos motoristas de cami-
nhões, classe importante para nossa economia, que transpor-
ta a produção. Mas que também tem que cumprir as leis. 

viaGem Edis e servidores da Casa também participaram do 
55º Congresso de Vereadores

Comitiva de maravilha busca 
recursos na capital federal

Os vereadores Ademir Unser 
(PP), Gilmar Castanha (MDB) e 
Itamar Adler (PSD), acompanha-
dos pelo diretor-geral da Câmara 
de Maravilha, Nei Guzatti, e a as-
sessora jurídica, Jaqueline Mar-
ques dos Santos, estiveram em 
Brasília nesta semana. Na capital 
federal eles visitaram gabinetes 
de parlamentares e participaram 
do 55º Congresso de Vereadores.

Adler protocolou um pedido 
de R$ 300 mil para o Hospital São 
José no gabinete do deputado fe-
deral Darci de Matos (PSD/SC). 
O pedido é para a aquisição de 
medicamentos para a entidade. 
O deputado, de pronto, garantiu 
os recursos. 

Castanha protocolou pedi-
do de R$ 1,5 milhão para obras 
e serviços de engenharia e pavi-
mentação asfáltica em vias ru-
rais, para escoamento da produ-
ção agrícola, durante audiência 
no gabinete do deputado federal 
Celso Maldaner (MDB). De acor-
do com o deputado, a proposta já 
está cadastrada na Plataforma + 
Brasil, no Ministério da Agricul-

vereadores, além de buscar recursos, participaram do Congresso de vereadores 

Patricia Alchieri/Divulgação

tura, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa). Castanha também visi-
tou o gabinete do senador Jorgi-
nho Mello (PL).

Unser protocolou pedido e 
reforçou outros no gabinete da 
deputada federal Ângela Amin 
(PP) e do senador Espiridião 
Amin (PP). O vereador, ao lado 
da bancada do PP, formada pelos 
vereadores Jandir Primon, Láurio 
Stieler e Natalino Prante, além do 
presidente do partido, Jairo Mi-
guel da Silva, e do suplente de ve-
reador Darlan Loch, pediu recur-

sos na ordem de R$ 250 mil para 
o Ministério da Saúde, R$ 250 mil 
para o Ministério da Agricultura, 
R$ 250 mil para o Ministério da 
Educação e R$ 250 mil para o Su-
asa, por meio da deputada e do 
senador.

Unser aproveitou para re-
forçar, no gabinete da deputa-
da Ângela, os pedidos de R$ 150 
mil para a compra de quatro dis-
tribuidores de adubo e calcá-
rio seco e dois distribuidores de 
adubo orgânico e R$ 100 mil para 
compra de materiais de custeio e 

outros itens na área da saúde.
Já no gabinete do senador 

Amin o vereador reforçou os pe-
didos de R$ 250 mil para a recu-
peração da malha viária muni-
cipal; R$ 300 mil para a compra 
de dois elevadores eletromecâni-
cos para transporte de macas, lei-
tos, alimentos de pacientes e in-
sumos para o Hospital São José; 
e recursos financeiros dos órgãos 
competentes para auxiliar na 
aquisição de equipamento para 
implantação do serviço de resso-
nância magnética no hospital.

aDOÇãO
Geaama realiza encontro com 
representantes do Poder Judiciário
ROSIANE POLETTO

O último encontro do ano 
2019 do Grupo de Estudos e 
Apoio à Adoção (Geaama) foi 
realizado na quinta-feira (7), 
na sede da JCI Maravilha, que 
é gentilmente cedida para as 
reuniões do grupo. A presiden-
te, Noeli Fiorini, abriu o evento 
agradecendo a presença de to-
dos e então foi lida uma mensa-
gem inicial, sobre adoção, escri-
ta por um membro do grupo. 

Foi lembrado pela presi-
dente que será realizada festiva 
de fim de ano, como forma de 
confraternização, e no próximo 
ano terá palestra com Sara Var-
gas e eleição e posse da nova di-
retoria. Também foram debati-
dos assuntos de interesse geral.

Representantes do Po-
der Judiciário participaram do 
encontro, nas pessoas do juiz 
da Primeira Vara da Comar-
ca de Maravilha, Solon Bit-

tencourt Depaoli, juntamen-
te com a promotora de Justiça, 
Ana Laura Peronio Omizzo-
lo, enriquecendo-o com suas 
contribuições acerca da ado-
ção, tirando dúvidas e esclare-
cendo os trâmites necessá-
rios para o processo adotivo.

Na oportunidade, Depa-
oli e Ana Laura se apresen-
taram e comentaram sobre 
a alegria em trabalhar com 
a causa. Após foi a vez de os 
membros do Geaama se apre-
sentar aos magistrados, sen-
do que alguns aproveitaram o 

momento para relatar como 
foi ou está sendo o proces-
so de adoção e o que isso re-
presenta em suas vidas. 

Depaoli lembrou a im-
portância em sempre buscar 
a informação oficial, em luga-
res confiáveis, para que não haja 
equívocos quanto ao processo 
de adoção e também para que 
tudo ocorra dentro da legalida-
de. “No site do Tribunal de Jus-
tiça estão as informações corre-
tas. Isso é necessário para não 
se construir nenhum mito sobre 
o processo de adoção”, frisou.

A destituição familiar tam-
bém foi tema de debate, sen-
do lembrada pela promoto-
ra Ana Laura e o juiz Depaoli. 
“Devemos entender que, aqui, 
mais de 90 por cento dos ca-
sos de destituição familiar ocor-
rem em virtude de negligência”.

Para encerrar, as crianças, 
que ficam aos cuidados de vo-
luntárias para que os pais 
possam participar do encon-
tro com mais tranquilidade, 
realizaram apresentações. Co-
quetel foi servido como for-
ma de confraternização.

Debate permitiu que os membros do Geaama sanassem suas dúvidas

Rosiane Poletto/O Líder
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VALE A PENA 
EXtINGUIR MUNICÍPIOS I?

Talvez. A proposta do governo em juntar municípios com 
menos de cinco mil habitantes e que, praticamente, não con-
seguem pagar seus próprios gastos é ousada, porém finan-
ceiramente possível. A visão do governo é exclusivamente 
financeira, mas também exige análise sociocultural das re-
giões e municípios. No entanto, a análise que faço é exata-
mente financeira. Juntando, não haveria gastos com folha 

de pagamento com diárias, vereadores, prefeitos, vice-pre-
feitos, chefes de gabinete e pessoas que, muitas ve-

zes, não fazem nada pela cidade. Esse é um pon-
to positivo. Acabaria, nesses locais, com pessoas 

que só sugam o dinheiro público e não con-
tribuem para a comunidade. O dinheiro do 
orçamento dessas cidades (milhões) po-
deria ser investido em saúde, educação e 
mais estruturas nesses locais. A conta do go-

verno não é tão longe da realidade, não. 
Ederson Abi, jornalista

vale a Pena eXTinGuir 
muníCiPiOS ii?

Não! Sou taxativo em dizer que não vale a pena ex-
tinguir esses municípios. Esta análise se faz no pon-
to de vista social e cultural, pois o financeiro não 
tem nada garantido que os municípios maiores, que 

vão receber os pequenos de volta, vão ter acrésci-
mos no caixa. Pois nestas cidades pequenas os servi-
ços de saúde, educação e obras estão próximos ao mu-

nícipe. E mais, a Constituição brasileira diz que para 
haver essa mudança deve-se ter um plebisci-

to e duvido muito que as populações de am-
bos os lados vão querer essa mudança. E ain-
da, nesses municípios pequenos, em grande 

parte deles, novas empresas estão se instalan-
do, levando para lá mais empregos, sem pre-

cisar a população ir para grandes centros. Na região cito 
Flor do Sertão, Iraceminha, Tigrinhos, é só visitar as áre-
as industriais desses municípios para ver. Hoje, ao contrá-
rio de anos passados, nesses municípios e na região tem em-
prego e os jovens não precisam mais esperar completar 18 
anos para ir para São Paulo trabalhar em churrascaria. 

Nelcir Dall’Agnol, jornalista

SAÚDE FINANCEIRA DAS PREFEITURAS 

O Índice Firjan de Gestão Fiscal 2019 avaliou o de-
sempenho econômico dos municípios brasileiros e 
apontou alguns problemas principais, entre eles a fal-
ta de condições de financiar a estrutura administrati-
va com recursos da economia local e o gasto elevado 
com a folha de pagamento dos funcionários públi-
cos. Maravilha alcançou nota máxima nos quesi-
tos Investimento e Autonomia. Entretanto, 
o item Gastos com Pessoal está em sinal de 
alerta. Nas páginas 12 e 13 é possível acom-
panhar os dados referentes ao municí-
pio, com comparativo dos últimos anos.

Camilla Constantin, jornalista 

CIDADES NÃO PLANEJADAS

O crescimento das cidades brasileiras acaba re-
velando sérios problemas de infraestrutura urba-
na. Nossas cidades não foram planejadas e cla-
ro que seria difícil pensar nisso há algumas décadas, 
mas hoje os centros urbanos têm problemas difí-
ceis de serem resolvidos. Ruas e imóveis construídos 
em locais impróprios e que agora são “um proble-
mão” para o poder público e moradores. Em Ma-
ravilha, por exemplo, aproximadamente 20 famí-
lias ribeirinhas ao Rio Iracema serão realocadas, pois 
têm suas casas em áreas de preservação permanen-
te e em zona de risco. A área de onde elas serão re-
tiradas é do poder público, elas foram “colocadas” 
lá há mais de 20 anos, uma ação não bem planeja-
da na época, e que hoje gera um baita transtorno. 

Carine Arenhardt, jornalista 

DEnguE: uma 
preocupação constante

A preocupação com a dengue continua em Maravi-
lha. Nesta semana a equipe da Sala de Situação apli-

cou uma pesquisa nas casas para saber sobre o ris-
co de uma epidemia da dengue neste verão no 
município. É importante os moradores recebe-
rem os agentes para conseguir uma pesquisa as-

sertiva. O número de focos aumenta a cada ano. 
Do ano passado para cá, houve aumento de 65%, se-

gundo o setor. Isso reforça para as ações de comba-
te e os cuidados permanentes que deve ter em casa.

Cleiton Ferrasso, jornalista 

Feminicídio e estupro: crimes imprescritíveis
Nesta semana o Senado aprovou uma Proposta de Emenda à Constituição 

(PEC) para tornar imprescritíveis os crimes de feminicí-
dio e estupro. Na prática, com a imprescritibilida-
de, o criminoso poderá ser pu-
nido mesmo muitos anos após 
o crime. Atualmente a Consti-
tuição coloca os crimes de racis-
mo e a ação de grupos armados, ci-
vis ou militares contra a ordem 
constitucional e o Estado De-
mocrático como imprescrití-
veis. A luta contra a violência 
à mulher é diária e deve ser 
de todos. A PEC é uma evolução 
grande para o país, principalmente 
porque casos de feminicídio crescem.

Diana Heinz, jornalista

Carine Arenhardt/O Líder
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

É O eSPíriTO De GraTiDãO Que nOS 
COnDuZ À SalvaÇãO De DeuS

Cultivando-se o espírito de gra-
tidão, ocorre a cura de doenças. Não 
é só isso. O espírito de gratidão con-
duz também à prosperidade nos negó-
cios. Se você conseguir manifestar o espí-
rito de gratidão não somente em relação 
aos clientes e às mercadorias, mas tam-
bém em relação aos antepassados, à es-
posa (ou ao marido) e aos filhos, seus ne-
gócios prosperarão naturalmente.

CARINE ARENHARDT 

A nova diretoria da Apae 
Marisol de Maravilha vai ser elei-
ta no próximo dia 21, em assem-
bleia geral na sede da escola es-
pecial. O prazo para inscrição 
de chapas já encerrou e hou-
ve apenas uma inscrita, lidera-
da por Renata Donhauser. A elei-
ção deve ser por aclamação, com 
participação dos associados em 
dia. A nova diretoria vai ser com-
posta por 30 nomes e assume a 
gestão 2020/2022. 

A programação do dia 21 co-
meça às 18h30, com avaliação e 
aprovação do relatório de ati-
vidades da gestão 2017/2019 e 

maravilha Com chapa única inscrita, nova diretoria deve ser 
composta por 30 nomes

apae marisol vai eleger nova diretoria 
e autodefensores neste mês 

assembleia para eleição será na sede da apae

Arquivo/O Líder

também das contas com o pa-
recer do Conselho Fiscal.  Às 
19h30 ocorre a primeira con-
vocação para a assembleia ge-
ral para eleição da nova di-
retoria. O atual presidente, 
Genuir Bassani, convoca aos 

associados para participarem 
deste momento importante 
para a instituição. 

auTODefenSOreS
A eleição dos autodefen-

sores será também no dia 21, 

mas durante a manhã e tarde 
na escola. A votação será feita 
pelos alunos da Apae Marisol, 
que vão escolher os dois novos 
autodefensores, para a gestão 
2020/2022. A escola especial 
tem neste ano nove candidatos. 

O Sicoob Central SC/RS 
promoveu o 9º Encontro dos 
Dirigentes com o tema Segu-
rança da Informação, em Ben-
to Gonçalves (RS). Na oca-
sião, estiveram presentes o 
presidente, diretores e con-
selheiros do Sicoob Credial. 
Hoje o Brasil é um dos paí-
ses que mais sofre com ata-
ques cibernéticos, com preju-
ízos financeiros milionários, 
que também geram perda de 
credibilidade nos negócios. 

O evento contou com pa-
lestras sobre a Política de Segu-
rança Cibernética em Institui-
ções Financeiras – abrangência 
e impactos, riscos a evitar, cri-
ses cibernéticas, conscienti-
zação para a efetividade da 

Evento integrou as comemorações do Dia internacional das Cooperativas de Crédito

9ª eDiÇãO
lideranças do Sicoob Credial participam do 
encontro dos Dirigentes

proteção de dados e, por fim, 
palestra ministrada pelo pro-
fessor José Rafael Medeiros Fi-
lho, autor de diversos livros, 
entre eles Proibido Estacio-
nar na Vida, tema que apresen-
tou aos dirigentes do Sicoob.

Para o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Barbie-
ri, os assuntos abordados no 
encontro foram de grande va-
lia. “Nós, como instituição fi-
nanceira, precisamos estar 
atentos às mudanças de há-

bitos, processos e tecnologia, 
para garantir sempre a segu-
rança dos dados de nossos as-
sociados, com agilidade e ex-
periência”, relata. O 9º Encontro 
dos Dirigentes do Sicoob SC/
RS foi encerrado com jantar. 

Divulgação

aS menTiraS: inimiGaS Da auTOeSTima

As pessoas mentem, de várias maneiras. Às vezes as men-
tiras servem para nos livrarmos dos problemas, para desviar a 
atenção, para liberar a mente ou para preservar uma ideia de 
nós mesmos em distonia com a realidade e as nossas ações. 

Mas tem um custo. Importante. Sutil. As mentiras, quase 
sempre, têm um curto prazo e sempre atingem de maneira di-
reta a autoestima. 

É importante entender dois aspectos fundamentais que a psico-
logia demostra muito bem por meio de inúmeros estudos: as menti-
ras abaixam a autoestima das pessoas e as pessoas com baixa autoes-
tima tendem a mentir mais, com mais frequência e mais naturalidade. 

Sim, porque, de fato, mentindo as pessoas:
- Conseguem satisfazer uma necessidade pessoal íntima e 

profunda que não se encaixa com a realidade ou alcançar inte-
resses por caminhos mais fáceis

- Conseguem autoenganar-se
- Conseguem distorcer a realidade para adaptá-la ao que é 

conveniente para elas ou para o que é conveniente que os ou-
tros acreditem

- Conseguem evitar punições ou vergonha
- Conseguem aparecer
- Conseguem obter admiração
- Conseguem não deixar preocupada a família
- Conseguem apoiar um amigo que pede um favor
- Conseguem chamar atenção; e assim por diante
Os motivos e as razões para mentir são inúmeros. Todos têm 

um ponto em comum: o MEDO. 
Que seja medo dos outros, da situação, de admitir a verdade 

de si mesmos para si mesmos ou para os outros. Em todos os ca-
sos, o medo está correlacionado com as mentiras. 

Então porque não mentir? 
As mentiras resolvem em curto prazo, mas não em longo 

prazo. Nem sequer em termos de ansiedade. Mesmo querendo 
negar, a pessoa que mente vai ter que encarar em longo prazo 
algo como sentimentos de culpa, responsabilidade social, an-
siedade, fugir de pessoas e situações, considerar o tempo usado 
para mentir como tempo perdido. 

A verdade é que as mentiras consumam e desgastam quem 
mente; pelo menos quando não se configuram como mentiras 
diplomáticas. 

Sendo que as mentiras requerem muita energia psíqui-
ca enquanto é continuamente preciso ocultar, esconder, dissi-
mular, manipular, envolver outras pessoas, é provável que os 
mentirosos crônicos desenvolvam transtornos emocionais e de 
personalidade como o transtorno bipolar, borderline ou até de-
pressivo, enquanto “solução extrema” de fuga. 

Concluindo, as mentiras têm riscos. Principalmente contra 
a autoestima. E isto encaminha as pessoas que mentem ao bu-
raco negro da angústia. 

As pessoas que costumam mentir acabam acreditando nas 
suas próprias mentiras e isto, de um ponto de vista psicológico, 
determina um forte risco de desequilíbrio interno e comporta-
mental em níveis de estabilidade. Em termos técnicos, o trans-
torno de quem mente de maneira crônica, acreditando nas suas 
próprias mentiras, se chama de “pseudologia fantástica”. 

Todos, com certeza, temos dito umas mentiras de vez en-
quanto, mas a questão se torna patológica em função dos limi-
tes e das consequências dessas. Onde levam as mentiras? Até 
que ponto, mesmo levando onde se quer, ao final, valem a pena? 
Questionem as pessoas que vocês supõem mentir ou até a si 
mesmos sobre essa atitude. Um grande indicador da mentira e 
dos mentirosos é a instabilidade. Isto tem profundas consequ-
ências sobre a saúde pessoal e dos sistemas. Não subestimem o 
comportamento do mentir apenas porque é comum.
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LUIZ CARLOS
PRATES

DeSenvOlvimenTO 

maravilha realiza seminário de turismo
O município de Maravilha 

realizou um Seminário de Tu-
rismo nesta quinta-feira (7). O 
encontro ocorreu no auditó-
rio da prefeitura e contou com a 
presença de empresários, arte-
sãos, produtores rurais, funcio-
nários públicos e moradores in-
teressados na área. Conforme o 
secretário de Indústria, Comér-
cio e Turismo, Gelson Rossetto, 
a intenção é fortalecer o setor. 

“Em Santa Catarina são 295 
municípios e 70 estão cadas-

trados no Ministério do Turis-
mo, sendo que Maravilha está 
nessa lista. Nós temos um Con-
selho de Turismo formado por 
diversas empresas do municí-
pio e juntos queremos elaborar 
um documento de desenvolvi-
mento estratégico do Turismo 
aqui no município”, destaca. 

Durante a reunião, a tu-
rismóloga Karla Hall ajudou 

a identificar as potencialida-
des turísticas no município. A 
reunião contou com o apoio 
do Sebrae e faz parte do pro-
grama Cidade Empreendedo-
ra. O setor ainda está em de-
senvolvimento no município e 
aos poucos vai ganhando for-
ma. O próximo encontro será 
dia 27 de novembro, às 19h, 
no auditório da prefeitura. 

Turismóloga apresentou ideias ao grupo

 Empresários, moradores e funcionários públicos participaram do encontro

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

BOCa feChaDa
Bem que eu podia começar esta conversa com você dizen-

do exatamente isso – que em boca fechada não entra mosca. 
E nem saem inconveniências a ferir pessoas. Já foi dito, brin-
cando ou não, que o melhor casamento seria entre duas pes-
soas mudas, que não pudessem falar uma com a outra. Piada? 
Não acredito, quem fizesse a piada seria pessoa tão tapada que 
não ia merecer ser ouvida... Melhor, então, que ficasse “muda”. 

O que importa dizer, e você bem sabe disso, é que havendo 
comunicação entre as pessoas, pronto, a encrenca estará a ca-
minho, chegará mais cedo ou mais tarde. O que leva as pesso-
as às brigas é a comunicação. Vamos imaginar que lá no meio 
de uma área rural da China viva um chinês, uma chinesinha 
“faca na bota”, você brigaria com eles? Nunca. E pela singela ra-
zão de não haver comunicação entre vocês. Sem comunicação 
não há brigas.

Vim até aqui, e já fui longe, para dizer que ouvi ontem à 
noite num programa de tevê uma piada que deve ter sido con-
tada pela primeira vez por Adão no paraíso... Veja bem, eu dis-
se Adão. Sempre eles...

A piada foi rápida e sem graça. O “humorista” falava mal 
da sogra dele, uma jararaca. Nada de novo. Os homens cos-
tumam falar mal de suas sogras, esquecendo que suas mães 
também são sogras... Burros. Mas aí é que está. Vamos imagi-
nar que a sogra, dele ou dela, de fato, não valha nada, que seja 
uma pessoa “difícil”, ruim mesmo, uma jararaca, coitadinha da 
cobra. O que quero dizer é que em nome do bom convívio, do 
respeito pela mulher ou pelo marido, que o genro ou nora ma-
goada não fale mal da sogra. Não fica bem, e o parceiro, o ma-
rido ou mulher, vai ficar muito ressentido, afinal, o companhei-
ro/a está falando mal da mãe da pessoa que ouve os queixumes 
ou detrações... Pessoas educadas respeitam seus companhei-
ros, e em respeito a elas engolem “sapos” em silêncio, não rea-
gem às sogras, por exemplo. Mas, reconheço, é qualidade, vir-
tude de poucos. A vontade mais imediata é de reagir, de dar 
uma resposta dura, à altura das ofensas, mas as pessoas educa-
das, respeitosas, silenciam, “entendem” e crescem. Se, todavia, 
o parceiro ou parceira não entender a virtude do marido ou da 
mulher, não haverá nada a esperar desse casamento.

hOrrOr
Estava jantando, parei e quase vomitei de tanto ódio. Ouvi 

na tevê a notícia de que três adolescentes mataram, em SC, um 
motorista de aplicativos para lhe roubar o celular e a pequena 
soma por ele até então faturada. Ódio? Muito. E sabes por quê? 
Porque esses malditos não vão pagar pelo crime hediondo que 
cometeram, premeditadamente. São “crianças” para os estúpi-
dos que os defendem. Na minha delegacia eles seriam “reedu-
cados” em pouquíssimas horas, ah, seriam, mas no Brasil das 
liberdades infanto-juvenis vão ficar livres. “Pegá-los”...

eDuCaÇãO
Tínhamos que ter em todas as cidades brasileiras “Refor-

matórios Infanto-Juvenis”, para onde seriam mandados todos 
os delinquentes/bandidos de menor idade. Só sairiam depois 
de comprovadamente “corrigidos” e qualificados em nota má-
xima para algum trabalho. A retenção nos reformatórios seria 
de no mínimo 15 anos. Estamos precisando de um AI-5 mo-
ral... Já. 

falTa DiZer
Todos os dias as mesmas notícias. Vagabundos que bebe-

ram, pegaram o carro e mataram pessoas. Não caracterizam 
acidentes, mas crimes. Mas aí um vadio diz que foi “culposo”, 
sem intenção de matar. Enquanto isso for regra no Brasil, nada 
vai mudar. Esses bandidos têm que ser presos, pagar indeniza-
ções “impossíveis” e nunca mais dirigir. Um AI-5 moral...

maravilha Com chapa única, eleição vai ocorrer por aclamação 
em assembleia com a participação dos associados

CDl e associação empresarial elegem 
nova diretoria na próxima semana
CARINE ARENHARDT 

A nova diretoria vai as-
sumir os trabalhos no bi-
ênio 2020/2021 e vai ser 
eleita em assembleia na 
próxima terça-feira (12), 
às 19h. A eleição será na 
sede da CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha 
e deve ser por aclamação, 
já que apenas uma chapa 
foi inscrita. A nova presi-
dente deve ser Eliana Es-
tefano, que na atual gestão 
ocupa o cargo de vice-pre-
sidente. 

Conforme a atual presi-
dente, Poliana de Oliveira, 
a presença dos associados 
é muito importante para 
este momento. Ela destaca 
que todos os requisitos pre-
vistos no edital estão sen-
do seguidos e cita que pelo 
menos 50% da nova direto-
ria é composta por nomes 
da gestão atual, conforme 
prevê o estatuto. 

Eliana Estefano diz que 
a nova diretoria é compos-
ta por 18 nomes e a escolha 

PALESTRA APÓS A ASSEMBLEIA 
após a assembleia para apresentação e aclamação da 
nova diretoria, os associados presentes vão participar 
de uma palestra, com o tema “o sucesso é uma grande 
palhaçada”. Conforme Eliana o palestrante deve focar 
principalmente nas vendas do comércio para esta 
época do ano, transformando o momento atual em 
oportunidade de venda. a palestra é gratuita. 

deles levou em considera-
ção a participação de todos 
os núcleos da CDL e do co-
mércio local, representando 
todos os setores da econo-
mia maravilhense.  A pos-
se da nova diretoria e coor-
denadores dos Núcleos está 
marcada para o dia 15 de fe-
vereiro de 2020.

atual presidente Poliana de oliveira e nova presidente Eliana Estefano

Carine Arenhardt/O Líder
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COnQuiSTa Kelvin Galvan Pasqualotto superou várias etapas até conquistar uma das 50 vagas em todo o país

estudante é classificado para programa 
Jovem embaixador nos estados unidos
EDERSON ABI

O jovem estudante Kelvin 
Galvan Pasqualotto, da Esco-
la de Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete de Maravi-
lha, de 17 anos, será embai-
xador brasileiro nos Estados 
Unidos da América. Após um 
longo processo de seleção, ele 
foi classificado e vai represen-
tar Santa Catarina, junto com 
mais um jovem de Balneário 
Camboriú, por três semanas 
em Washington. 

Em entrevista ao Grupo 
WH Comunicações, ele afir-
mou que o programa possui 
requisitos, como estudar em 
escola pública, ter um exce-
lente desempenho na esco-
la, saber inglês e participar de 
um projeto de empreendedo-
rismo social. Uma prova tam-
bém foi aplicada para selecio-

nar os finalistas, além de uma 
entrevista em casa. Ao todo, 
foram sete mil jovens inscri-
tos para 50 vagas. 

O estudante agradece a 
escola pelo apoio no proje-
to, amigos e família. “Ago-
ra é um momento de muita 
ansiedade. Temos dois me-
ses para organizar as malas”, 
afirma. 

A viagem começa no iní-
cio de janeiro, quando os jo-
vens permanecem uma se-
mana em Brasília. Dia 10 
todos embarcam para Wa-
shington e, já nos Estados 
Unidos, participam de con-
ferências nas primeiras se-
manas. O objetivo é buscar 
soluções para problemas 
sociais que Brasil e Estados 
Unidos enfrentam nos últi-
mos anos. Na última sema-
na os jovens são distribuídos 

em casas de famílias norte
-americanas, onde vão ab-

sorver conteúdo e participar 
de novas experiências.

Para o aluno, a experiên-
cia vai ajudar na construção 

pessoal, mas no lugar onde 
ele vive, que é no municí-
pio de Cunha Porã. Kelvin 
Pasqualotto criou um proje-
to social naquele município 
para dar aulas de inglês de 
forma gratuita para crian-
ças. “Importante é deixar 
esse conhecimento sempre 
em movimento, em progres-
so, para que as pessoas pos-
sam cada vez mais ser bene-
ficiadas”, explica. 

Para a diretora da esco-
la, Lucirlene Pertuzatti de 
Lemes, é mais uma conquis-
ta internacional da escola, 
mas o mérito é todo do es-
tudante, que se esforçou ao 
longo do histórico escolar 
e conseguiu chegar até a fi-
nal. Ela lembra que o jovem 
sempre foi um bom aluno e 
isso reflete no resultado das 
conquistas pessoais. 

Kelvin Pasqualotto recebe os parabéns da diretora da escola, lucirlene Pertuzatti de lemes

Ederson Abi /O Líder
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“Uma amizade criada nos 
negócios é melhor do que 
negócios criados na amizade” 

John D. Rockefeller, 
empresário magnatapor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Maioria das cidades de SC que podem deixar 
de existir ficam no Oeste e têm IDH alto

Entre as várias medidas apresentadas pelo governo federal na terça-feira (5) no pacote de 
mudanças econômicas e administrativas do ministro Paulo Guedes, sem dúvida uma das 
mais polêmicas está no novo modelo de pacto federativo, que estabelece critérios para a ex-
tinção de municípios com menos de 5 mil habitantes e com uma receita própria que não 
chegue a 10% do total da receita recebida. As cidades nesse cenário seriam incorpora-
das por municípios vizinhos com melhor situação financeira. As medidas ainda precisam 
da aprovação do Congresso. Conforme um levantamento do Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) de Santa Catarina feito em 2017 e autuado em 2019, 39 cidades do Estado se en-
caixariam nos parâmetros do governo e poderiam ser incorporadas por municípios vizi-
nhos. Na época do estudo, 105 cidades catarinenses tinham menos de 5 mil habitantes. Na 
lista das 39 cidades em risco, 30 estão localizadas no Oeste de Santa Catarina. Conforme o 
mapa feito pelo NSC Total com base em dados do IBGE, das 39 cidades apontadas no le-
vantamento, 32 têm Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre 0,700 e 0,799, consi-
derado alto. O índice leva em consideração a saúde, educação e renda da população. Veja 
quais são os municípios que poderão ser incorporados com o novo pacto federativo: 

lacerdópolis
lajeado Grande
Presidente Castello 
branco
Peritiba
Cunhataí
Cordilheira alta
Águas Frias
lindóia do Sul
Marema
Presidente nereu
nova itaberaba
atalanta
Jaborá

São bonifácio
Santiago do Sul
Santa helena
Ermo
ibiam
iraceminha
vargem bonita
Guatambú
Tigrinhos
bom Jesus do oeste
São Miguel da boa vista
Jardinópolis
Flor do Sertão

ibicaré
irati
Princesa
barra bonita
Morro Grande
Paraíso
Urupema
bom Jardim da Serra
Coronel Martins
Frei rogério
São bernardino
bandeirante
rio rufino

RENDA EXtRA SUStENtA VOLtA 
DO CONSUMO DE SUPéRFLUOS

O consumidor brasileiro está conseguindo voltar a com-
prar supérfluos, como produtos de higiene, beleza e ves-
tuário. Essa retomada do consumo, para além de contas 
básicas e pagamento de dívidas, vem de lares com algum 
tipo de renda informal. O estudo 360º Consumer View, di-
vulgado na quarta-feira (6) pela Nielsen, atribui a esse tipo 
de trabalho o espaço para as famílias voltarem a comprar. 
Somente entre os que têm renda informal, seja ela a única 
ou não, houve aumento no volume e no valor dessas des-
pesas. O Brasil tem 16 milhões de lares com trabalhado-
res com algum tipo de renda informal, segundo a Nielsen. 
Para 9 milhões, essa renda a é complementar, e pode vir de 
prestação de serviços como entregas, venda direta ou um 
negócio próprio. Em 7 milhões, o rendimento é totalmen-
te informal e corresponde a um valor 40% menor, em mé-
dia, ante aos salários recebidos no mercado. O aumento 
na informalidade está ligado ao desemprego formal, que 
ainda persiste. O perfil de consumo varia de acordo com a 
situação do trabalhador no mercado de trabalho. Os que 
estão na formalidade são considerados mais conservado-
res; buscam marcas conhecidas e canais convencionais.

Projeto pode criar 4 
milhões de empregos

Como mostrou o Estadão/Broadcast, o novo programa 
vai reduzir o custo das empresas nas contratações de jo-
vens de 18 a 29 anos em busca do primeiro emprego e 
de pessoas acima de 55 anos. Elas poderão ser admiti-
das com remuneração de até 1,5 salário mínimo, o equi-
valente hoje a R$ 1.497 mil. Ao limitar a faixa salarial para 
o programa, a equipe econômica pretende impedir que 
os benefícios sejam destinados a contratações de pro-
fissionais que encontram trabalho com maior facilida-
de. O objetivo é dar oportunidade a pessoas com menor 
qualificação que hoje estão com dificuldades para con-
seguir uma vaga formal. O programa vai livrar as empre-
sas de pagar a contribuição patronal para o INSS (de 20% 
sobre a folha) e as alíquotas do Sistema S, do salário-e-
ducação e do Incra. A contribuição para o fundo de ga-
rantia, o FGTS, será de 2%, menos que os 8% dos atuais 
contratos de trabalho. O valor da multa será de 20% so-
bre o saldo em caso de demissão sem justa causa. Com 
essas medidas, a estimativa é de que o custo das contra-
tações sob o programa ficará 32% menor do que é hoje.

BB e UBS fecham parceria 
para banco de investimento

Pelo acordo, que depende de aval dos órgãos 
reguladores, o UBS terá 50,01% das ações, e o 
BB, 49,99%. Uma das motivações para o acor-
do era a dificuldade dos dois bancos em fa-
zer frente à concorrência nas assessorias para 
operações de fusões e aquisições e ofertas de 
ações no Brasil. Segundo dados da Refinitiv, 
o UBS está em vigésimo primeiro lugar na as-
sessoria a fusões e aquisições e em nono lu-
gar na emissão de ações, neste ano até o iní-
cio de setembro. O BB, não muito ativo em 
assessoria a fusões, está em décimo lugar no 
ranking. Não é a primeira vez que o UBS tenta 
aumentar sua presença no mercado brasilei-
ro. Em 2006 o grupo suíço comprou o contro-
le do banco de investimentos brasileiro Pactu-
al de seus sócios por US$ 2,5 bilhões. Três anos 
depois o banqueiro André Esteves comprou 
de volta o controle do banco com seus só-
cios por um preço similar e mudou seu nome 
para BTG Pactual, hoje o maior banco de in-
vestimento independente da América Latina.

O Brasil atingiu nível recorde de pessoas vivendo em condições de miséria no ano passado, 
um total de 13,537 milhões de brasileiros, contingente maior do que toda a população da Bo-
lívia. Os dados são da Síntese de Indicadores Sociais (SIS), divulgada nesta semana pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O país tem mais miseráveis do que a soma 
de todos os habitantes de países como Portugal, Bélgica, Cuba ou Grécia. A pesquisa do IBGE 
considerou a classificação do Banco Mundial para a pobreza extrema, ou seja, pessoas com 
rendimentos inferiores a US$ 1,90 por dia (menos de R$ 8 por dia), o equivalente a cerca de 
R$ 145 mensais (pelo método de paridade de poder de compra). Pouco mais de um terço dos 
brasileiros vivem em domicílios sem coleta de esgoto sanitário. O quadro, que se mantém 
praticamente inalterado nos últimos anos, é pior nas regiões Norte e Nordeste. São 74,156 
milhões de brasileiros, ou 35,7% da população total, vivendo nessas condições. Na outra pon-
ta do consumo, o acesso à internet, disponível para 166 milhões de brasileiros, ou seja, 70,9%, 
segue crescendo rapidamente. Em 2016, 68% dos brasileiros viviam em lares com internet.

Brasil atinge recorde de pessoas vivendo na miséria, segundo IBGE
William West/AFP

Divulgação
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COnCurSO Desenho do aluno Denver Daniel e a redação da aluna Tamires Francini Teixeira foram 
encaminhados para a fase estadual 

entregue a premiação do projeto 
CDl nas escolas 

CARINE ARENHARDT

O projeto CDL nas Escolas 
encerrou na quarta-feira (6) com 
evento de entrega da premiação 
para as redações e desenhos fi-
nalistas da edição 2019. Neste 
ano o projeto envolveu 845 es-
tudantes de Maravilha e teve 
como tema a biodiversidade, 
com o objetivo de promover a 
conscientização das crianças na 
preservação e conservação do 
meio ambiente.

Foram premiados nesta se-
mana os melhores trabalhos es-
colhidos pela Comissão Orga-
nizadora, após pré-seleção nas 
escolas. Receberam a premia-
ção os três desenhos finalistas 
do 1º ao 3º ano, três desenhos 
do 4º ao 5º ano, três redações 
do 6º ao 7º ano e três redações 
do 8º ao 9º ano. 

Foram encaminhados para 
concorrer em nível estadual o 
desenho do aluno Denver Da-
niel, do Centro Educacional Ve-
reador Raimundo Veit, e a reda-
ção da aluna Tamires Francini 
Teixeira, do Centro Educacional 
Mundo Infantil (Caic). Nesta eta-
pa a premiação deve ocorrer até 
o dia 28 deste mês. 

O evento foi realizado no Lar 
de Convivência e contou com 
palestra sobre biodiversidade, 
com Jackson Preuss, recepção do 
grupo de Contação de Histórias, 
sorteio de livros e lanche para 
confraternização. A comissão or-
ganizadora agradeceu a todos 
os patrocinadores que contribu-
íram com este projeto: Sicoob 
Credial, Zanivan Bikes, Odon-

to Excellence, Fábio Informáti-
ca, Sordi Celulares, Cacau Show, 
Infopoint, Headway, Fisk, Coo-
catrans, Aurora Alimentos e Re-
alta Alimentos.

PREMIADOS 
Desenho – 1º ao 3º ano
1º lugar: Denver Daniel - 
Centro Educacional vereador 
raimundo veyt - professora 
Márcia rufatto
2º lugar: ana Flávia de Souza 
- Centro Educacional Mundo 
infantil - professora Fabiane 
Zanon
3º lugar: João vitor rodrigues 
- Centro Educacional Mundo 
infantil - professora Fabiane 
Zanon

Desenho – 4º e 5º ano
1º lugar: Gabrieli Camili Muller 
- Centro Educacional Mundo 
infantil - professora Fabiane 
Zanon
2º lugar: larissa natielly 
Fonseca - Centro Educacional 
vereador raimundo veit
3º lugar: Kaila Deter - Centro 
Educacional Mundo infantil - 
professora Fabiane Zanon

Redação - 6º ao 7º ano
1º lugar: Tamiris Francini 
Teixeira - Centro Educacional 
Mundo infantil - professora 
aline Petry
2º lugar: Fernanda Goettens - 
Centro Educacional Monteiro 
lobato - professora aline Petry
3º lugar: Matteus Gabriel 
Serpa de lima - Centro 
Educacional Monteiro 
lobato - professora 

Jéssica Schabarum

Redação - 8º e 9º ano
1º lugar: Maria helena Signor 
- Centro Educacional vereador 
raimundo veit - professora 
loriley Fülber
2º lugar: vanessa de oliveira 
lima - Centro Educacional 
Mundo infantil - professora 
rosane da Silva
3º lugar: Gabriele reis 
Frederece - Centro 
Educacional Mundo infantil - 
professora rosane da Silva.

Jackson Preuss ministrou palestra sobre biodiversidade Crianças tiveram um momento de surpresa e conheceram a cobra de estimação do palestrante 

Estudantes acompanharam palestra antes da premiação 

lideranças, organizadores e patrocinadores acompanharam a premiação

Entrega da premiação para os alunos do turno vespertino 

Divulgação

Entrega da premiação para os alunos do turno matutino 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEdICINA E SAÚdE

O aumento benigno da 
próstata (HBP) é uma condi-
ção muito frequente na po-
pulação masculina. Sabe-se 
que fatores hormonais e ge-
néticos estão relacionados 
à ocorrência do aumento da 
próstata ao longo da vida do 
homem. Estima-se que 40% 
dos indivíduos na faixa etária 
entre 60 e 70 anos irão apre-
sentar sintomas urinários em 
decorrência desse aumento. 
Isso ocorre porque o canal da 
urina (uretra) passa através 
da próstata, levando a urina 
da bexiga até o meio externo.

O aumento do volume da 
parte mais interna da prósta-
ta pode dificultar a passagem 
da urina e o esvaziamento da 
bexiga, causando obstrução 
ao fluxo urinário. Os sinto-
mas mais comumente relata-
dos pelas pessoas que sofrem 
com essa situação incluem:
- jato urinário fraco
- jato interrompido ou divi-
dido
- sensação de esvaziamento 
incompleto da bexiga
- necessidade de ir muitas ve-
zes ao banheiro durante o dia 
ou à noite
- gotejamento de urina ao fi-
nal da micção.
Esses sintomas podem causar 
prejuízo significativo na qua-
lidade de vida.

Felizmente, há diversos 
medicamentos disponíveis 
para o tratamento dos sinto-
mas urinários gerados pelo 
aumento da próstata. Esses 
medicamentos podem propi-
ciar melhora do fluxo uriná-
rio, facilitar o esvaziamento 

nOvemBrO aZul - Consequências 
do aumento benigno da próstata

da bexiga e até mesmo redu-
zir o volume da próstata.

O médico urologista é o 
profissional habilitado para 
avaliar qual o melhor trata-
mento para cada caso. Essa 
escolha depende basicamen-
te do tamanho da próstata, da 
gravidade dos sintomas e do 
risco de complicações asso-
ciadas ao aumento benigno. 
Quando os medicamentos 
não são efetivos na melho-
ra dos sintomas urinários 
(ou quando o paciente opta 
por não usar medicamen-
tos), existe também a possi-
bilidade de considerar tra-
tamento cirúrgico. Existem 
várias técnicas minimamen-
te invasivas que podem ser 
indicadas neste contexto. 
Essas técnicas promovem a 
remoção da parte mais in-
terna da próstata, facilitan-
do o esvaziamento da bexi-
ga no pós-operatório, com 
período mínimo de inter-
nação hospitalar na maioria 
dos casos.

Tendo em vista que os 
sintomas urinários são pro-
gressivos (isto é, pioram ao 
longo dos anos), os homens 
costumam se adaptar a essa 
situação através de idas 
mais frequentes ao banhei-
ro e com restrição da ingesta 
de líquidos, evitando, assim, 
procurar auxílio médico. 
Essa é uma conduta desa-
conselhável, pois existe um 
risco de prejuízo à função 
da bexiga ao longo do curso 
da doença. A chamada “be-
xiga fraca” é uma compli-
cação de difícil tratamento, 

que pode ser consequência 
da obstrução crônica gera-
da pelo aumento benigno da 
próstata e também pode es-
tar relacionada ao processo 
de envelhecimento da bexi-
ga. Dependendo do grau de 
comprometimento da bexi-
ga, mesmo após tratamen-
to cirúrgico, o jato urinário 
pode permanecer fraco.

Desta forma, ressalta-

se a importância da avalia-
ção urológica precoce para 
definir a melhor estratégia 
de tratamento e para preve-
nir complicações relaciona-
das ao aumento benigno da 
próstata. Prevenir é melhor 
do que remediar. Procure o 
seu urologista!

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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DeSemPenhO eCOnÔmiCO Mesmo com melhorias, Índice Firjan 2019 aponta que o sinal de 
alerta segue no quesito Gastos com Pessoal 

em estudo oficial, maravilha alcança nota 
máxima em investimentos e autonomia 

CAMILLA CONSTANTIN 

Construído com base em dados 
oficiais do último ano, o Índi-
ce Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) 

2019 é composto por quatro indicadores: 
Autonomia, Gastos com Pessoal, Liqui-
dez e Investimentos. Divulgado na última 
semana, o estudo avaliou o desempenho 
econômico de 5.337 cidades brasileiras. 

A metodologia do IFGF conside-
ra os quatro indicadores citados, em 
que a pontuação adotada varia de 0 
a 1 ponto (quanto mais próximo de 
1, melhor a situação fiscal do mu-
nicípio). Cada cidade é classificada 
nos seguintes conceitos:

- Gestão de Excelência: 
resultados superiores a 0,8
- Boa Gestão: resultados entre 
0,6 e 0,8
- Gestão em Dificuldade: 
resultados entre 0,4 e 0,6 
- Gestão Crítica: resultados 
inferiores a 0,4

lenDO O ifGf

auTOnOmia

GaSTOS COm PeSSOal

Maravilha alcançou excelência 
em Autonomia, índice que verifica 
a relação entre as receitas oriundas 
da atividade econômica do muni-
cípio e os custos para manuten-
ção da estrutura administrativa. 

Entretanto, essa não é a realida-
de de diversas cidades brasileiras. 
O pior resultado entre os indica-
dores foi neste quesito, mostran-
do que muitos municípios do país 
não se sustentam: a receita local 
que geram não é suficiente para co-
brir os gastos com a própria estru-
tura administrativa e com a Câma-
ra de Vereadores. Nos últimos anos, 
Maravilha vem mantendo o bom 
desempenho com nota máxima.

O IFGF Gastos com Pessoal indicou que 
muitas cidades gastaram mais de 54% da Re-
ceita Corrente Líquida com a folha de paga-
mento dos funcionários públicos e, por isso, 
ultrapassaram o limite de alerta determina-
do pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Maravilha é um dos municípios que está 
em situação de alerta, algo que se repete des-
de 2015. Entretanto, os dados melhoraram em 
relação a 2017, ano em que a cidade atingiu o 
ponto crítico neste quesito. Uma das medidas 
adotadas pela administração para mudar este 
cenário foi a redução das gratificações, projeto 
aprovado no último ano para diminuir o impac-
to das vantagens salariais nos gastos públicos.
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liQuiDeZ

inveSTimenTOS

PrefeiTa avalia 
OS reSulTaDOS 

o município conquistou nota máxima 
em dois dos quatro quesitos avaliados, 
algo visto de forma positiva pela prefeita, 
rosimar Maldaner. “Tudo que planejamos e 
trabalhamos para que aconteça sempre vai 
trazer bons resultados. Temos visto a cada 
ano números melhores”, afirma.
Questionada sobre a situação de alerta 
a respeito dos gastos com a folha de 
pagamento dos funcionários públicos, ela 
explica que mesmo não estando como o 
esperado, a situação já teve mudanças, 
o que se deve ao projeto de redução das 
gratificações, aprovado no fim de 2018.
Tal medida tem como base possibilitar 
uma gestão mais enxuta e com novos 
investimentos para a população. 
“Conseguimos essa aprovação no ano 
passado, algo que era muito necessário. 
Já tinha tentado uma vez e não passou. 
Desta vez conseguimos e fez uma grande 
diferença”, esclarece.
os resultados da aprovação já estão 
sendo percebidos e ela destaca que para 
o próximo ano a nota estará melhor neste 
quesito. “Estou muito feliz, mas para a 
próxima edição quero garantir números 
ainda melhores e entregar a empresa em 
total excelência”, finaliza. 

O indicador de Liquidez 
deixou evidente outro proble-
ma dos municípios brasilei-
ros: mais da metade das ci-

dades analisadas não tem um 
planejamento eficiente do seu 
orçamento e fecharam o ano 
sem recursos suficientes em 

caixa para cobrir as despesas. 
Maravilha alcançou boa ges-
tão e apresentou melhora em 
relação aos anos anteriores. 

O IFGF Investi-
mentos mede a par-
cela da Receita Total 
dos municípios des-
tinada a melhorias 
nas cidades. Na práti-
ca, investimentos pen-
sados para o futuro 
da população, como 
em infraestrutura e 
escolas, por exem-
plo. O município al-
cançou nota máxima 
nesse quesito e se-
gue em gestão de ex-
celência desde 2014. 

Para rosimar Maldaner, boa gestão é conquistada com trabalho 
efetivo de toda a equipe 

Camilla Constantin/O Líder
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CulTura Após o cerimonial de apresentação das prendas terá baile com a banda Os Mateadores

CTG Juca ruivo organiza 17ª edição 
do Sarau da Prenda Jovem
CARINE ARENHARDT

Está marcada para o dia 
7 de dezembro a 17ª edição 
do Sarau da Prenda Jovem, 
evento social promovido pelo 

CTG Juca Ruivo de Maravi-
lha. A programação vai mar-
car a apresentação de nove 
prendas jovens para a comu-
nidade.

Conforme o patrão do 

CTG, Nelson Silveira, este é 
um dos eventos mais impor-
tantes da cultura gaúcha, pois 
envolve toda a família. “São as 
filhas das famílias que serão 
apresentadas para a socie-

dade neste momento. É um 
grande evento, estamos com 
uma boa expectativa de par-
ticipação do público”, reforça 
Silveira. A cerimônia terá iní-
cio às 21h no CTG. 

Após o cerimonial de 
apresentação das prendas, 
terá baile com a banda Os Ma-
teadores. As mesas com seis e 
quatro lugares já estão sendo 
vendidas pelo CTG Juca Ruivo 

e podem ser adquiridas pelos 
telefones: 98808 7148 com 
Eliane; 98823 4123 com Pas-
qualoto; 99801 6619 com Car-
los; 99136 4050 com Poloni; e 
99978 9333 com Silveira.   

Fotos: Divulgação

amanda Ebert briancini Eduarda De Marco breier Gabriela Silveira rockenach hantt

Júlia Kolling Machado Juliana Ferraz rodrigues laura hamenschlager

laura Schossler rott nicoli biazussi ranielli Poloni
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

eXCelenTe fim De Semana!

Luiza Fletcher/O Segredo

1. não viajar quando teve a chance
Viajar torna-se infinitamente mais difícil 
quando você tem uma família e pre-
cisa pagar por mais outras pesso-
as, em vez de apenas por si mesmo.

2. não aprender outro idioma
Você vai ficar bravo consigo mes-
mo quando perceber o quan-
to aprender outro idioma é im-
portante e que não reservou 
tempo e recursos para isso.

3. ficar em um rela-
cionamento ruim
Ninguém que saiu de um relacio-
namento ruim olhou para trás sem 
ter desejado fazer isso mais cedo.

4. não usar protetor 
solar corretamente
Rugas, verrugas e câncer de pele 
podem ser evitados em gran-
de parte se você se proteger. Tam-
bém pode usar óleo de coco!

5. Perder a chance de ver 
seus músicos favoritos
“Eu vou ao show do Nirvana na 
próxima vez que eles vierem à cida-
de!”. Não perca as oportunidades.

6. Ter medo de fazer as coisas
Olhando para trás, você pensa-
rá: do que eu tinha tanto medo, 
de sair da zona de conforto?

7. falhar em fazer da apti-
dão física uma prioridade
Muitos de nós gastamos muito tem-
po no sofá. Quando você chegar nos 
40, 50, 60 e além, sonhará com o que 
você poderia ter feito por si mesmo.

8. Deixar-se definir por fun-
ções de gênero
Poucas coisas são tão tristes quan-
to uma pessoa idosa dizendo: “bem, 
isso não era feito naquela época”.

9. não sair de um trabalho terrível
Olha, você tem que pagar as con-
tas. Mas se não fizer um pla-
no para melhorar sua situação, 
pode acordar um dia e perceber 
que passou 40 anos no inferno.

10. não se dedicar mais aos estudos
Eventualmente, você percebe-
rá o quão bacana era passar o 
dia inteiro aprendendo e gosta-
ria de ter prestado mais atenção.

11. não perceber o quão bo-
nito você era
Muitos de nós passamos nossa ju-
ventude infelizes com nossas apa-
rências, mas a realidade é que nes-
se período somos mais bonitos.

12. Ter medo de dizer “eu te amo”
Quando você estiver mais velho, não se 
importará se o seu amor não tiver sido 
recíproco – apenas ficará feliz de a pes-
soa ter ouvido como você se sentia.

13. não ouvir os conselhos 
de seus pais
Você não quer ouvir isso quando é jo-
vem, mas a verdade é que a maio-
ria das coisas que seus pais di-
zem sobre a vida é verdade.

14. não avançar com 
rapidez suficiente
As pessoas idosas olham para trás 
nos longos períodos de tempo que 

22. falhar ao terminar o que 
você começa
“Eu tive grandes sonhos de me tor-
nar uma enfermeira. Eu até me ins-
crevi para as aulas, mas depois…”

23. Deixar-se definir pelas 
expectativas culturais
Não deixe que lhe digam: 
“nós não fazemos isso”.

24. recusar-se a deixar as ami-
zades seguirem seu curso
As pessoas se separam. Apegar-se ao 
que era, ao invés de reconhecer que as 
coisas mudaram, pode ser uma fon-
te de agitação e tristeza contínuas.

25. não brincar o suficiente 
com seus filhos
Quando você estiver mais velho, per-
ceberá que seu filho passou de querer 
brincar com você a querer que você saia 
de seu quarto em um piscar de olhos.

26. nunca correr um grande ris-
co (especialmente no amor)
Saber que você deu um salto de fé pelo 

menos uma vez – mesmo não dan-
do certo – será um grande confor-
to quando você estiver mais velho.

27. não passar tempo suficien-
te com seus entes queridos
Nosso tempo com nossos entes 
queridos é finito. Faça valer a pena.

28. nunca se apresen-
tar na frente dos outros
Isso não é um arrependimen-
to para todos, mas muitas pessoas 
idosas desejam ter sentido – mes-
mo que apenas uma vez – o que 
era ficar na frente de uma mul-
tidão e mostrar seus talentos.

29. não ter sido grato mais cedo
Pode ser difícil de ver no iní-
cio, mas, eventualmente, fica 
claro que cada momento nes-
ta terra – do mundano ao in-
crível – é um presente que to-
dos nós somos tão incrivelmente 
sortudos para compartilhar.

passaram escolhendo e enxergam 
nada além de tempo desperdiçado.

15. Guardar rancores, especial-
mente daqueles que você ama
Qual é o objetivo de revi-
ver a ira uma e outra vez?

16. não defender a si mesmo
As pessoas idosas não levam desaforo de 
ninguém para casa. Nem você deveria.

17. não voluntariar-se o suficiente
Aproximar-se do fim da vida sem ter aju-
dado a tornar o mundo um lugar melhor é 
uma grande fonte de tristeza para muitos.

18. Perder a oportunidade de fazer per-
guntas aos seus avós antes de partirem
A maioria de nós percebe muito tar-
de quão incríveis são os avós. Eles 
podem explicar tudo o que você já se 
perguntou sobre muitas coisas, mas 
apenas se você perguntar a tempo.

19. Trabalhar demais
Ninguém olha para trás no seu lei-
to de morte e deseja ter passado 
mais tempo no escritório, mas gos-
taria de ter tido mais tempo para fa-
miliares, amigos e diversão.

20. não aprender a cozinhar 
uma refeição maravilhosa
Saber cozinhar uma refeição dig-
na de reis fará todas as celebra-
ções muito mais especiais.

21. não parar o suficien-
te para apreciar o momento
Os jovens estão constantemente em 
movimento, mas apreciar o momen-
to uma vez ou outra é uma coisa boa.

ALGUMAS dICAS dAS QUAIS VOCê VAI SE 
arrepenDer quanDO fIcar maIs velHO   



,  Maravilha 9 DE novEMbro DE 201916

por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

aGenDa De evenTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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AEM
POLINESIA

PISTASUNS
NATORDC
TOELISIO

MUCOSAEAT
PROLREUNE

ARBEAMOD
BRINDESO
AEREOEGG
RNFMATER

ARCAICARE
OICLIAM
CAPIMDII

PASSOAPASSO

Marca o
fim da in-
ternação
hospitalar

Barcos
típicos de

clubes
náuticos

Iluminado
pelo

brilho do
astro rei

Quantida-
de inde-

terminada

Parte do
salão pa-
ra danças

(pl.)

Registros
em dele-
gacias

Pronome
posses-

sivo
masculino

Reveste
os órgãos
do corpo

Feixe, em
inglês

Sinal de
direção

usado no
trânsito

Minas (?),
o 1º porta-

aviões
brasileiro

Tipo mais
seguro de
transporte

"Lavoura
(?)", livro 
de Raduan

Nassar

Formato
da chave

grifo

Dura-(?),
uma das
meninges

(Anat.)
Primeira
etapa da
viagem

(pl.)

Vegetal
como o
colonião

Post-
scriptum
(abrev.)

(?)
Gallagher,

cantor 
inglês

Item do
manual

da brico-
lagem

Comer,
em inglês 
O nome da
letra "M"

502, em
romanos
Fósforo

(símbolo)

Ovo, em
inglês
Dano;

estrago

O Mosqueteiro (fut.)
Nascido no país

asiático cuja capital
é Nova Deli

Artista
teatral

 Lugar de
delícias 

Junta;
associa

Proveito;
vantagem

Foi representada por
Rubens e 
Rembrandt

(Art.)

Região
onde se
falam o
maori, o
taitiano 

e o
samoano

Lucro;
proveito

Uso do
ímã por
pizzarias

e
farmácias

3/eat — egg. 4/beam — prol. 5/máter. 6/elísio — mucosa. 7/arcaica. 15/mascote do grêmio.

eSPaÇO GOurmeT

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

10/11 Festa Comunitária – 11h – Salão 
linha Consoladora 
- Sunset da Play com MC Jottapê – 18h – 
Play Club

15/11 Festa Comunitária – 11h – Salão 

bairro Cohab

17/11 Show Fantástica Fábrica de Natal – 
20h – Espaço Criança Sorriso  

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

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

maravilha

A moda é muito presente na vida de todas as 
pessoas e é bem comum que mesmo aqueles que 
não trabalham na área acabam se interessando e 
desejando saber um pouco mais. Entretanto, mui-
tas vezes essas pessoas acabam não entendendo 
alguns dos termos que os profissionais utilizam. 
Vamos entender um pouco mais? Separei algumas 
das expressões mais comuns da área da moda. To-
dos são em inglês, já que esta é uma língua pratica-
mente universal. 

Look: significa visual. É o estilo completo, a 
combinação de roupas, calçados e acessórios. 

Fashionista: uma pessoa que está intimamen-
te envolvida com a moda, que segue as tendências 
e conhece a fundo o mundo fashion. 

OOTD: sigla para “outfit of the day” que signi-
fica “look do dia”. É um termo muito utilizado pe-
las blogueiras e digital influencers, que inserem a 
hashtag #ootd ou #ootn (outfit of the night, da noi-
te) quando postam fotos de seus looks. 

Vintage: peças antigas, de brechós ou acervos 
familiares. É diferente do termo retrô, que se refe-
re às peças que parecem ser antigas, mas não são, 
pois somente utilizam modelagens ou materiais 
que parecem ser de outras décadas. 

Dress code: código de vestir, em inglês. 
Antigamente existia um código rígido de 
vestimenta conforme a posição social ou profissão 
da pessoa. Atualmente é mais utilizado em festas 

DiCiOnÁriO De TermOS De mODa maiS uTiliZaDOS
formais e regulamentos corporativos. 

 It-girl/it-bag: tudo que é do momento! It-girl é 
a garota do momento, aquela que está fazendo su-
cesso. It-bag é a bolsa do momento, que está pre-
sente no OOTD das fashionistas e logo, logo, cairá 
no gosto popular.  

Oversized: termo utilizado para peças de ta-
manho grande, que não corresponderiam ao ta-
manho da pessoa que está usando. 

Maxi: refere-se às peças que são de tamanho 
quase ou totalmente exagerado, como as maxi bol-
sas ou os maxi brincos. 

Girlie: é o estilo romântico e feminino, que tra-
duzido significa algo parecido como “menininha”. 
É muito característico nas peças florais, cintura 
marcada com saia esvoaçante e cores doces. 

Nude: significa “nu” ou “nua” e se refere às pe-
ças da cor da pele. Ao contrário do que algumas 
pessoas pensam, o nude não é somente aquele 
begezinho, porque pode (e deve) acompanhar 
os diferentes tons de pele e, com tantos tons 
diferenciados, por que existiria somente um nude?

Streetwear: em tradução livre, significa moda 
de rua, um estilo bem despojado e confortável. 

Agora que você já conhece os termos mais 
comuns da área da moda e o significado das pa-
lavras que não saem da boca dos profissionais, 
que tal sair falando como um(a) verdadeiro(a) 
fashionista?

INGREDIENTES
1 copo de óleo
3 ovos
1 1/2 copo de açúcar
2 copos de fubá
1 copo de trigo
1 copo de leite
1 colher de sopa de fermento 
em pó
1 pitada de sal

BOlO De fuBÁ De 
liQuiDifiCaDOr

MODO DE PREPARO
Bata tudo no liquidificador e coloque em uma forma un-
tada com margarina e polvilhada com farinha de trigo ou 
fubá. Asse em forno preaquecido a 180ºC por 45 minu-
tos. Quando sair do forno polvilhe com açúcar e canela.
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Vitrine

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

Thomas, parabéns por comemorar mais um ano de 
vida! Muita alegria, paz e harmonia. Que todos os 
seus desejos se realizem, pois você merece. Feliz 
aniversário!

vitor, que todos os seus sonhos sejam realizados 
e todos os seus desejos sejam alcançados. Feliz 
aniversário!

Paola, feliz aniversário! Curta muito seu dia (10) e que nunca 
lhe falte saúde, amor e sucesso na vida.

Paola, parabéns pelo aniversário e por ser 
tão especial! você merece ser muito feliz!! 
Felicidades sempre!

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

os parabéns vão para o colaborador 
do grupo Wh Comunicações inácio, 
que completará mais um ano de vida 
neste dia 11. votos de felicidades, e 
realizações. homenagem do grupo 
Wh Comunicações. 

Jessica, feliz aniversário! Que a vida 
continue te surpreendendo, ensinando, 
te fazendo rir de tudo que já passou e 
orgulhosa de quem se tornou! Parabéns!! 
homenagem de toda sua família e 
amigos! 
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER
ARQUITETANdO

a PeDra nO CaminhO 

Um sábio rei acreditava que uma nação cujo povo re-
clama e espera que outros resolvam os seus problemas 
não pode crescer. 

Certa noite, enquanto todos dormiam, ele pôs uma 
enorme pedra na entrada, escondeu-se e esperou. 

O primeiro a passar foi um agricultor com a sua car-
roça. “Que descuido!”, disse ele, contornando a pedra. 
“Porque é que esses preguiçosos não mandam retirar 
essa pedra da estrada?”. E continuou reclamando da inu-
tilidade dos outros, sem ao menos tocar na pedra.  

Logo depois, um jovem soldado, tão distraído pen-
sando na sua coragem na guerra, não viu a pedra, tro-
peçou e caiu. Ergueu-se, sacudiu a poeira da roupa e 
enfureceu-se com os preguiçosos que insensatamente 
haviam largado uma pedra imensa na estrada – afastou-
se, sem pensar que ele próprio poderia retirar a pedra. 

Assim correu o dia. Todos que por ali passavam re-
clamavam, resmungavam por causa da pedra, mas nin-
guém a tocava. 

Finalmente, já quase noite, a filha do moleiro por lá 
passou. Mesmo cansada por ter trabalhado muito desde 
cedo, resolveu tentar tirar a pedra do caminho, evitando 
que alguém se ferisse. Tentou arrastar a pedra, empur-
rou, inclinou, até que conseguiu movê-la. Debaixo dela 
encontrou uma caixa com dizeres sobre a tampa: “Esta 
caixa pertence a quem retirar a pedra”. 

Abriu a caixa: estava cheia de ouro! A filha do molei-
ro foi para casa feliz. 

Quando o agricultor, o soldado e os outros ouviram 
o que havia ocorrido, correram para o local na estrada 
onde a pedra estava, na esperança de encontrar um pe-
daço de ouro. 

“Meus amigos”, disse o rei, “com frequência encon-
tramos obstáculos no caminho”. Podemos reclamar en-
quanto nos desviamos deles ou podemos erguê-los e 
descobrir o que eles significam. A decepção é normal-
mente o preço da preguiça. 

O sábio rei montou o seu cavalo e retirou-se.
Este conto nos traz uma reflexão bem importante, es-

tamos mais reclamando ou agindo? Dificuldades sempre 
irão surgir em nossas vidas, mas o que fazemos com elas 
será determinante, pois devemos lembrar que as dificul-
dades são oportunidades de aprendizado e se bem en-
frentadas poderemos evoluir e encontrar nosso verda-
deiro tesouro. 

Vá a qualquer cidade medieval 
europeia e veja como as ruas eram 
antes do advento do carro: lindas, 
pequenas, estreitas, íntimas, em 
escala indiscutivelmente humana. 
Existem poucas cidades no nosso 
país onde é possível encontrar ruas 
como estas. Em sua grande maio-
ria, o que se vê nas ruas são aquelas 
projetadas para os carros de grande 
escala para alta velocidade.

Como urbanista, precisamos 
trabalhar projetos de grandes áre-
as e as subdividir em quadras ao in-
troduzir as ruas. Essas novas ruas 
são uma oportunidade rara de lan-
çar um novo olhar aos tipos de 
ruas voltadas para carros que es-
tamos habituados, e, ao invés dis-
so, tentar projetar ruas que prio-
rizem a segurança e conforto dos 
pedestres. 

QuaTrO DiCaS imPOrTanTeS Para PrOJeTar ruaS Para 
aS PeSSOaS (e nãO aPenaS Para OS CarrOS)

Pergunte a qualquer engenhei-
ro civil e ele responderá que uma rua 
é desenhada para ser uma via reple-
ta de uma variedade de dutos, canos, 
conectores, protetores contra refluxo 
d’água e outras façanhas da ciência 
moderna que trazem água, energia 
e comunicação. Ruas proporcionam 
um sistema linear para organizar essa 
rede de serviços, tanto horizontal-
mente (existem distâncias necessá-
rias entre diferentes tipos de serviços), 
quanto verticalmente (água - em to-
das suas formas - precisa descer ao 
ponto mais baixo, mesmo em ruas 
aparentemente planas). Além dis-

to, existem convenções bem testa-
das de como projetar estes sistemas 
para que operem diariamente sem 
que percebamos. 

Com novas tecnologias, estamos 
descobrindo maneiras eficientes de 
gerir alguns destes serviços com me-
nos dependência na rede. Por exem-
plo, existe agora uma série de edifícios 
que tratam e reutilizam seu próprio 
esgoto. Esta ‘água negra’ é tratada e 
os líquidos são utilizados para descar-
ga e irrigação, enquanto que os sóli-
dos são utilizados como biodigestores 
para energia que auxiliam no abaste-
cimento de energia dos edifícios. 

Primeiramente, a rua é onde estão localizadas as infraestruturas

Junte seu engenheiro civil com 
um arquiteto paisagista e você vai 
começar a entender as deman-
das das ruas com a gestão de águas 
da chuva. Na verdade, vai ouvir da 
perspectiva deles que o principal 
propósito do meio-fio não é sepa-
rar os pedestres dos carros com se-
gurança, mas sim de controlar as 
águas. As alturas do meio-fio são 
ajustadas em relação à inclinação 
de uma rua e do tamanho da boca-

de-lobo recolhedora de águas para 
evitar que as calçadas e edifícios se-
jam inundados.

No entanto, de alguma for-
ma este é um desafio autoimposto. 
Ruas e calçadas impermeáveis na 
verdade impedem que a água pene-
tre o solo e faz com que ela vá mais 
rápido e em volumes maiores pela 
superfície. Sabemos que pavimen-
tos impermeáveis ajudam bastante 
a aliviar enchentes, e reduzir as áre-

Segundo, a rua é um sistema de drenagem

as pavimentadas e aumentar as áre-
as plantadas é ainda mais eficiente. 
Muitas cidades estão refazendo suas 

ruas, tornando-as superfícies mais 
permeáveis que auxiliam a ameni-
zar o problema. 

a rua é um ecossistema
Em uma cidade com uma rede 

urbana, ruas assumem 30% da área 
total da cidade, o que represen-
ta uma quantidade significante de 
espaço no domínio público. Então 
não deveria ser uma surpresa que as 
ruas acabem sendo onde encontra-
mos a maioria da biomassa encon-
trada nas cidades, na forma de árvo-
res e canteiros nas calçadas. Lindas 
ruas antigas possuem quase todas 
algo em comum: grandes árvores. 
Antigas e saudáveis, as árvores ma-

duras podem tornar uma rua sur-
preendentemente adorável, mesmo 
se as ruas e calçadas não tenham 
nada de especial. 

Mas árvores também podem 
agir além da estética e atuar como 
habitat da vida selvagem na cida-
de. Uma vez que as árvores seguem 
uma rede conectadas de ruas, po-
dem criar por natureza uma rede 
rica e conectada para a fauna que 
dependem delas também, conec-
tando os parques em toda a cidade.

a rua é o direito público de ir e vir

Em outras palavras, uma rua é 
uma propriedade pública, o que sig-
nifica que o público tem o direito de 
ocupar. Em um país democrático, as 
ruas são locais onde as pessoas se re-
únem para serem vistas enquanto 
grupo, para resistir e para serem con-
tadas. Estamos vendo a importân-
cia deste fato em cidades em todo o 
país (na verdade, no mundo), onde 
as pessoas estão mais uma vez to-
mando as ruas para encontrar sua 
voz. Em todos os lugares as ruas são 

o local onde a vida pública é vivida 
diariamente. Se temos que repen-
sar a ideia de rua, precisaríamos en-
contrar uma maneira de garantir que 
esta vitalidade da vida pública pos-
sui espaço, em todas as suas formas, 
e que seja tudo público.

Deveríamos pensar nas ruas e 
seus usos variados - como locais de 
encontro, para viver mais saudavel-
mente, em maior harmonia com a 
natureza, com o próximo e construir 
a partir daqui.
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nOviDaDeS
laços de Seda inaugura decoração e lança itens para o natal

A loja Laços de Seda, Flores, Deco-
rações e Presentes, lançou na terça-feira 
(5) a linha Natal 2019. Com espaço de-
corado em iluminação, a loja apresentou 
as opções em presentes e decorações 
para o Natal e fim de ano. O lançamen-
to contou com coquetel para os clientes. 

De acordo com a proprietária, Jac-
queline Moroni Borghetti, a loja possui 
várias opções voltadas ao Natal e para 
a virada de ano, como pinheirinhos, ta-
ças e diversos itens específicos para pre-
sentes, tanto para homens, como para 
mulheres, além de vinhos, panetones, 
chocotones e montagem de cestas. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Jacqueline afirma que natal tem diversas novidades em presentes e decoração

Exposição traz opções de peças para decoração e presentes loja foi decorada com luzes e pinheirinhos, que estão para venda

humaniZaÇãO De acordo com a equipe, estrutura recebeu investimento de R$ 66 mil 

hospital São José inaugura espaço para 
fisioterapia e cinoterapia

O Hospital São José 
inaugurou o “Espaço bem
-estar” na tarde de quin-
ta-feira (7) dentro da uni-
dade de Maravilha. O local 
possui área verde, bancos, 
mesas, cobertura ampla e 
academia. O ato de inau-
guração foi realizado com 
a presença da equipe do 
hospital, direção, apoiado-
res do projeto e lideranças 

de Maravilha. 
De acordo com a equi-

pe multidisciplinar, o es-
paço será uma área de 
lazer, voltada para fisio-
terapia e cinoterapia com 
cão para pacientes, além 
de um espaço para os cola-
boradores.

Diversas lideranças 
participaram da inauguração 

do novo espaço

Estrutura recebeu r$ 66 mil em investimento e mudou cenário no hospital Entre os itens, local possui academia para pacientes em tratamento

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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leO CluBe 
Campanha de arrecadação de livros realiza parceria com estudantes 
DIANA HEINz

O LEO Clube Maravilha rea-
lizou na segunda-feira (4) a cam-
panha de arrecadação de livros 
que engloba diversas escolas do 
município. A ação foi feita com 
estudantes do 2º ano do perío-
do noturno da Escola de Edu-
cação Básica Nossa Senhora da 
Salete. No encontro os alunos 
receberam informações sobre 

o movimento leonístico e de-
pois tiveram cerca de uma hora 
para coletar livros pela cidade.

Foram arrecadadas 882 
obras que serão distribuídas e 
trocadas com outras escolas. 
Conforme a comissão que or-
ganizou a campanha, o núme-
ro superou as expectativas e a 
população também pode aju-
dar promovendo a doação de li-
vros nos pontos de coleta. 

ONDE DOAR: EEb João 
XXiii, EEb nossa Senhora da 
Salete, EEb Santa Terezinha, 
EEF Juscelino Kubitschek 
de oliveira, CE Monteiro 
lobato, CE vereador 
raymundo veit, Escola Dom, 
CE Mundo infantil (Caic), 
Unopar, Unoesc, amauri 
Supermercados, iguatemi 
alimentos, Posto Maratona 
e Sicoob. alunos arrecadaram 882 obras durante campanha

livros serão doados a escolas de Maravilha 

CARINE ARENHARDT

A Caminhada das Lanter-
nas vai ter sua 23ª edição reali-
zada em Maravilha, reunindo 
centenas de fiéis em procissão 
pelo centro da cidade. A pro-
gramação está marcada para 
o dia 1º de dezembro, com ce-
lebração religiosa às 20h, na 
Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil (IE-
CLB), seguida de caminhada 
até a Praça Padre José Bunse. 

Com lanternas nas mãos, 
fiéis iluminam o caminho por 
onde passam e fazem paradas 
para momentos de oração e re-
flexão. O pastor Leandro Ris-

tow explica o significado da pro-
gramação e destaca que ela já 
está sendo organizada. “A Ca-
minhada das Lanternas aconte-
ce sempre no primeiro domin-
go de advento, marcando para 
a igreja evangélica o início de 
um novo ciclo dentro do calen-
dário litúrgico. Desde já convi-
damos a todos para este even-
to. As lanternas já estão sendo 
confeccionadas pelos Casais 
Reencontristas, a comunida-
de como um todo está envolvi-
da, há o empenho de todos para 
este evento que faz parte da co-
munidade, mas que o município 
também abraça de uma forma 
muito bonita”, finaliza o pastor.

Pastor leandro ristow fala sobre a programação

TraDiCiOnal
Comunidade evangélica 
organiza Caminhada 
das lanternas

Carine Arenhardt/O Líder

Fotos: Divulgação

hOmenaGem 
o lEo Clube Maravilha 
realizou a campanha 
do reconhecimento na 
terça-feira (6). o objetivo 
foi valorizar diferentes 
profissionais através de 
um troféu e algumas 
palavras de incentivo em 
agradecimento pelo trabalho 
e desempenho diário. Foram 
escolhidas as profissões 
de manicure, açougueiro e 
atendente de caixa. Três profissões foram homenageadas 

João XXiii Estudantes apresentaram o projeto Cavalaria Medieval, 
fruto de um trabalho de leitura e pesquisa bibliográfica

alunos de maravilha expõem 
trabalho em Blumenau 
DIANA HEINz

Os alunos Cássio Cavalli 
Albrecht e Yuri Matheus An-
dretta, da Escola de Educa-
ção Básica João XXIII, e o 
professor Sandro Bagnara, 
participaram da 13ª Feira Es-
tadual de Ciência e Tecnolo-
gia (Fecitec) em Blumenau. 
Mais de 100 trabalhos foram 
expostos durante o evento, 
distribuídos nos níveis en-
sino fundamental séries fi-
nais, ensino médio e do ensi-
no profissionalizante. 

Os alunos de Maravilha 
apresentaram o projeto Ca-
valaria Medieval, fruto de 
um trabalho de leitura e pes-
quisa bibliográfica. Na feira 
foram apresentados, além 
de dados históricos sobre a 
importância da Cavalaria, 
armas como espadas, lan-
ças e armadura.  Conforme 
Bagnara, é importante que 
alunos participem de even-
tos como esse, pois no lo-
cal se apresentam trabalhos 
das mais diversas regiões 

Cássio albrecht e Yuri andretta foram acompanhados do professor Sandro bagnara

do Estado. 
Para Albrecht, a Fecitec 

foi uma experiência enrique-
cedora. “Na feira pude pre-
senciar muito conhecimento 
e dedicação e trocar experi-
ências com outros alunos, o 
que é de extrema importân-

cia para a minha formação 
pessoal e de todos os envol-
vidos”, disse.

Andretta se sentiu hon-
rado em estar representan-
do Maravilha. “Essa é uma 
área tão importante e adqui-
ri muito conhecimento e ex-

periências incríveis, não só 
com seu projeto, mas tam-
bém com muitos outros pro-
jetos. A feira despertou nos 
alunos incríveis ideias de 
projetos, mostrando a im-
portância da educação no 
país”, explica. 

Divulgação
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POlÊmiCa Para prefeitos e deputados da região, saída para problemas financeiros não é a incorporação de cidades

lideranças criticam proposta do governo de 
extinguir municípios com menos de 5 mil habitantes

EDERSON ABI

A 
nova proposta de pacto 

federativo apresentada 

nesta semana pelo gover-

no federal trouxe polêmi-

ca para o meio político e na comuni-

dade da região. O assunto não é novo 

em Santa Catarina, mas a propos-

ta prevê mudanças na distribuição 

de recursos a estados e municípios 

e pode alterar a divisão das cidades. 

No Extremo-Oeste a ideia causou 

manifestação de várias entidades e 

lideranças sobre o tema.

Na PEC do Pacto Federativo en-

caminhado ao Congresso, o plano 

sugere que municípios com menos 

de cinco mil habitantes e com uma 

receita própria que não chegue a 

10% do total da receita recebida se-

jam incorporados a cidades vizinhas 

com melhor situação financeira. Na 

prática, por exemplo, Maravilha po-

deria agregar Tigrinhos, Bom Jesus 

do Oeste e São Miguel da Boa Vista. 

Um município não poderia receber 

mais do que três cidades, pela pro-

posta. Deputados e prefeitos ouvi-

dos pelo jornalismo do Jornal O Lí-

der são contra a ideia. 

Aqui na região os municípios 

que se enquadram na proposta do 

governo para se fundirem nova-

mente com outros são: Flor do Ser-

tão, Bom Jesus do Oeste, Cunha-

taí, Iraceminha, Paraíso, Princesa, 

Santa Helena, São Bernardino, Ti-

grinhos, São Miguel da Boa Vista, 

Nova Itaberaba, Barra Bonita e Ban-

deirante.

Em 2017 o Tribunal de Contas 

do Estado fez o estudo, divulgado 

neste ano, sugerindo a extinção jus-

tamente dos municípios de até cin-

co mil habitantes, por uma ques-

tão financeira. Recentemente uma 

audiência pública foi realizada em 

Cunha Porã para debater a ideia e 

reunião com várias lideranças. 

AMERIOS EMITE nOTA 

“A Associação dos Municípios do Entre Rios – AMERIOS, por 
decisão unânime da Assembleia Geral, vem a público manifestar-
se contrário a fusão dos municípios com menos de 5 mil 
habitantes como medida para o Pacto Federativo.
Para a AMERIOS, essa proposta, além de não trazer a solução 
para o Pacto Federativo, que concentra recursos em abundância 
em Brasília, em detrimento dos municípios brasileiros 
que assumem os custeios básicos da população, afasta as 
perspectivas e anseios pela qual a população tem se dedicado.
Os municípios da AMERIOS já atuam na forma consorciada para 
viabilizar e reduzir os custos operacionais, assim como pela 
universalidade já se procura buscar o melhor para esses pequenos 
municípios através da cooperação mútua.
A Fusão ou reincorporação dos pequenos municípios a antiga 
sede, seria medida que poderia 
aprofundar ainda mais o êxodo rural, 
além de sobrecarregar o serviço 
público das grandes cidades”.

O Que PenSam aS liDeranÇaS
“a gente recebe essa notícia com uma tristeza. a 
nossa reivindicação era que o Estado e a União 
diminuam o seu percentual e fosse repassado 
para os municípios (de FPM). os municípios 
pequenos, hoje, são organizados, despacha as 
filas na saúde, faz andar. aí vem o governo com 
essa ideia absurda. É um absurdo em tempos 
como hoje ouvir uma notícia dessas”, Ronaldo 
Senger, prefeito de Bom Jesus do Oeste

“Eu vejo importantíssima a vida dos nossos pequenos 
municípios. Dessa forma, no Congresso nacional, não 
terá êxito. o que realmente eu entendo que venha a 
acontecer nesse momento é um repensar, discutir as 
despesas que hoje nós temos em nossos municípios 
brasileiros. isso sim, acredito que será a pauta principal 
da discussão. agora, extingui-los não é o caminho”, 
Mauro de nadal, vice-presidente da Assembleia 
Legislativa de SC e ex-prefeito de Cunha Porã 

“incorporando os 
municípios menores aos 
maiores dificilmente essa 
infraestrutura toda vai 
ter a mesma sequência, 
sem falar na questão 
burocrática, de mudar 
toda a documentação das 
pessoas. na prática, não 
é algo tão simples e fácil 
de acontecer. Eu acredito 
que foi mais para desviar a 
atenção da sociedade para 
outras malvadezas que o 
governo prepara para o povo 
brasileiro”, Fabiano da Luz, 
de Pinhalzinho, deputado 
estadual do PT
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maravilha Realocação será feita via processo judicial, garantindo a continuidade da 
obra no rio e uma solução para as famílias 

residindo em área pública, famílias ribeirinhas 
ao rio iracema serão realocadas 

realOCaÇãO urGenTe 
Conforme borgaro, o município analisa junto com os 
moradores as melhores medidas para realocação de 
cada família. Ele diz que a mudança deve ocorrer em 
breve, já que as obras do rio estão em andamento há 
alguns meses. Ele afirma que todas as famílias foram 
receptivas e entenderam a necessidade da realocação.
“as famílias querem, junto com o município, achar 
soluções, todos querem ter o acesso à propriedade em 
definitivo e ter a sua moradia garantida de acordo com a 
lei. Eles estão cientes que lá é uma área do município de 
Maravilha, que a casa está próxima ao rio, numa faixa 
de aPP, e todos de uma forma unânime demonstraram 
interesse em participar junto com o município e Poder 
Judiciário para solucionar isso e ficar bom para todas as 
partes”, afirma borgaro. 
Entre as medidas analisadas pelo município está a 
possibilidade de realocação de famílias em casas 
ainda disponíveis no loteamento nosso Sonho, ou 
demais imóveis que possam ser financiados pelo Fundo 
Municipal de habitação. as famílias que residem de 
aluguel nesta área também poderão ser realocadas para 
outros imóveis alugados, recebendo auxílio do município 
por um período determinado. 

CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha vai realocar apro-
ximadamente 20 famílias ri-
beirinhas do Rio Iracema que 
residem atualmente em área 
pública, na Rua 4, no Bairro 
Floresta. Conforme o secre-
tário de Administração, Clei-
ton Borgaro, com a execução 
da obra de aprofundamen-
to e canalização, estas resi-
dências ficaram muito próxi-
mas do rio, além de já estar 
em área considerada de risco 
pela Defesa Civil. 

A área já pertence ao mu-
nicípio e agora será desapro-
priada. O governo municipal 
já chamou as famílias para 
uma reunião, no início da se-
mana, onde todos foram in-
formados sobre a necessi-
dade de realocação. Muitos 
moradores residem no espa-

ço há mais de 20 ou 30 anos.
“O rio precisa ser apro-

fundado, em alguns pontos 
envolve detonações, precisa 
ser alargado e tem algumas 
residências que estão bem 
próximas ao rio, dentro da 
faixa de Área de Preservação 

Permanente (APP)”, explica.
A realocação será feita 

via processo judicial, envol-
vendo também a participa-
ção do Ministério Público. 
“Para que o que for feito seja 
dentro da legalidade, ajus-
tando situações para que o 

município possa continu-
ar a obra, regularizar aque-
la situação das residências 
estarem num imóvel públi-
co e auxiliar as famílias nes-
sa transição, dentro do que a 
legislação permitir”, explica o 
secretário. 

Carine Arenhardt/O Líder

aproximadamente 20 famílias serão realocadas
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reCOnheCimenTO Douglas Lago foi indicado na categoria Melhor Técnico Paradesporto

Professor de maravilha está entre os indicados 
para o troféu Gustavo Kuerten 

O maravilhense Douglas 
Lago, técnico da equipe da 
Secretaria de Esporte, Juven-
tude e Lazer/Asespp Maravi-
lha, foi indicado pela segun-
da vez para o Troféu Guga 
Kuerten. A premiação é reali-
zada desde 2008 pelo gover-
no do Estado, por intermédio 
da Fesporte.  

Participam deste troféu 

atletas, técnicos, árbitros e 
entidades esportivas que são 
indicados por todas as fede-
rações esportivas do Estado. 
Destes indicados, dois re-
presentantes de cada cate-
goria vão diretamente para a 
final e os demais são decidi-
dos por meio de votação po-
pular pela internet. Assim, 
cada categoria conta com 

cinco candidatos e os ven-
cedores são eleitos por uma 
comissão especial no dia do 
evento, formada pela Fes-
porte, Conselho Estadual do 
Esporte, Tribunal de Justi-
ça Desportiva de Santa Ca-
tarina, Conselho Regional 
de Educação Física, Institu-
to Guga e demais entidades 
parceiras.

lago vem se destacando não só 
no cenário estadual, mas também 
nacional, pelo quinto ano seguido, é um 
dos técnicos da Seleção Catarinense 
de atletismo e que vai em busca do 
título este ano, quando disputarão em 
novembro as Paralimpíadas Escolares 
na cidade de São Paulo/SP.
no decorrer deste ano os atletas 
maravilhenses, comandados por 
lago, já conquistaram muitas 

medalhas e colocações importantes 
nas principais competições do país, 
com destaque para leandro Cybulski, 
que é o líder do ranking nacional do 
Circuito Caixa loterias de atletismo 
na prova do lançamento de dardo na 
categoria f37, e também Gabriel Ebertz, 
que já é bicampeão brasileiro das 
Paralimpíadas Escolares.
Já no cenário estadual lago comandou 
a equipe maravilhense nas disputas 

CurríCulO 2019 
DE DOUGLAS LAGO

dos Jogos Paradesportivos Escolares 
de Santa Catarina, onde conquistaram 
23 medalhas, sendo 15 ouro, cinco 
prata e três bronze, e nos Parajasc 
conquistou quatro ouro e uma prata.
além das importantes conquistas, o 
professor foi responsável técnico pelo 
maior evento paradesportivo escolar do 
Estado de Santa Catarina, o Parajesc 
2019, que foi realizado na cidade de 

Maravilha. 
lago também foi coordenador técnico 
do Festival Paralímpico 2019, em 
Maravilha, que reuniu 167 crianças 
que vivenciaram três modalidades 
paralímpicas. 
a votação vaí até o dia 21 deste mês. 
Para votar é só acessar o link http://
www.trofeuguga.sc.gov.br/?p=22 , 
cadastrar seu e-mail e votar.

Pela segunda vez Douglas lago é indicado ao prêmio

Ele foi responsável pelo maior evento paradesportivo escolar de Santa Catarina

lago é o técnico do líder do ranking nacional no lançamento de dardo, leandro Cybulski, do Circuito Caixa loterias 

Fotos: Divulgação



,  Maravilha 9 DE novEMbro DE 2019 25

DIANA HEINz

Amanhã (10) a Fábio In-
formática completa oito anos 

de atuação. A loja fica localiza-
da na Rua Duque de Caxias, 585, 
no centro de Maravilha. Para Fá-
bio Cesar Pavi da Cruz, é uma 

alegria poder prestigiar mais 
um ano. “A gente agradece a to-
dos que fizeram parte da cami-
nhada e desejamos poder conti-

nuar comemorando mais datas 
como essa. Eu e minha equi-
pe, Dayane Dondoerfer e Joel 
Dittrich, esperamos os clientes 

para a comemoração”, afirma.
A Fábio Informática traba-

lha com venda, assistência de 
computadores, notebooks, im-

pressoras, venda de acessórios, 
impressões e encadernações. O 
telefone da loja é o (49) 3664 4161 
e o WhatsApp (49) 99109 5054. 

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Equipe da Fábio informática Empresa fica localizada no centro de Maravilha 

infOrmÁTiCa Loja trabalha com venda e assistência de eletrônicos, impressões e encadernações

fábio informática completa oito 
anos de atuação 

Associada contemplada em Saudades, 
Ivone Terezinha UlsenheimerAssociado contemplado em 

Palmitos, Sergio Schun

Associada contemplada em Cunha Porã, 
Karine Luiza Groth Menuncin

Associado contemplado em 
Pinhalzinho, Elmo Jose Simon

Cooperada
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG

de prêmios em dinheiro.
500 mil R$

Invista na sua Cooperativa e 
ganhe cupons para concorrer.

sicredi.com.br/promocoes

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SECAP nº 06.003154/2019. Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer 
mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. É recomendada a leitura 
cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar os seus recursos. Seguros e Previdência Privada Intermediados por Corretora de Seguros 

Sicredi Ltda., CNPJ 04.026.752/0001-82, registro SUSEP n° 10.0412376. Os planos em FAPI são administrados pelo Banco Cooperativo Sicredi S.A., CNPJ 01.181.521/0001-55. Produtos de Crédito: a 
disponibilidade está condicionada à análise de crédito do associado. Este produto/serviço pode não estar disponível para associados conta Woop Sicredi. Contate o atendimento no seu App para mais informações. 
Promoção válida durante o período de 10/06 a 21/12/2019, para os associados da Cooperativa Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG. Consulte o regulamento completo da promoção e condições de contratação nas
unidades de atendimento participantes e no site sicredi.com.br/promocoes. Imagens meramente ilustrativas. SAC - 0800 724 7220 / Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. Ouvidoria - 0800 646 2519.

Sorteio final 21/12Participe até 13/12
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O município de Bom Je-
sus do Oeste está promovendo o 
Concurso de Decoração Natalina 
2019, em parceria com a Câma-
ra de Dirigentes Lojistas (CDL). A 
iniciativa tem como objetivo in-
centivar o espírito natalino entre 
os munícipes, valorizar as ações 
realizadas pelas famílias e o co-
mércio nesta época do ano, assim 
como estimular a criatividade, 
apoiar as manifestações cultu-
rais e incentivar o comércio local.

O concurso conta com três 
categorias: Imóvel Residen-
cial Urbano, Imóvel Residen-
cial Rural e Estabelecimento 
Comercial. É vetada a partici-
pação de prédios públicos.

O período de inscrições ini-
ciou nesta semana e encerra no 
dia 29 de novembro. Para par-
ticipar é necessário preencher 
a ficha de inscrição, obedecen-
do aos critérios do regulamento, 
sendo que ambos podem ser en-
contrados na CDL do município, 
no horário das 7h30 às 11h30.

O período de julgamento 

inicia em 15 de dezembro, con-
tando com avaliação de impac-
to visual de decoração diurna 
e noturna, originalidade e cria-
tividade, espírito natalino, har-
monia e estética do conjun-
to e iluminação. Para isso será 
montada comissão que atri-
buirá notas de cinco a dez. 

A decoração deverá estar 
pronta até o dia 15 de dezem-
bro e permanecer montada até 
6 de janeiro de 2020. O resulta-
do do concurso será anunciado 
no dia 31 de dezembro de 2019, 
a partir das 20h, durante o sor-
teio da Campanha de Prêmios 
da CDL de Bom Jesus do Oes-
te, que será realizado na praça.

BOm JeSuS DO OeSTe

inscrições para o 
concurso de decoração 
natalina estão abertas

PREMIAÇÃO
1º: Smart Tv 40 
polegadas Panasonic
2º: Climatizador 
Springer 9 mil btus
3º: Micro-ondas 
Eletrolux 34 litros
4º: bicicleta roda viva 
aro 26, de 18 marchas.

O prefeito de Flor do Ser-
tão, Sidnei Willinghöfer, en-
tregou na manhã de terça-
feira (5) ordem de serviço 
ao representante da empre-
sa Caibi Empreendimen-
tos Ltda., vencedora da li-
citação para a execução 
da obra da ciclovia que li-
gará a cidade à BR-282.

A previsão de con-
clusão da obra é de qua-
tro meses. Ao todo, serão 
investidos aproximada-
mente R$ 1,2 milhões. ordem de Serviço foi entregue pelo prefeito, Sidnei Willinghöfer

flOr DO SerTãO
Ordem de serviço para construção de ciclovia é entregue

Divulgação

Na última semana foi re-
alizado o 4º encontro do Pro-
jeto Escola de Pais, na Esco-
la Estadual Professor Silvio 
Romero, em Bom Jesus do 
Oeste. A atividade, que teve 
como tema a prevenção e 
o combate ao uso de dro-
gas, contou com participa-
ção e apoio da Polícia Mili-
tar, por meio do comandante 
Eliseu Scheibler e o policial 
Fabrício Costa Santos, além 
de representantes do Conse-
lho Tutelar, Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(Cras), Assistência Social, 
Saúde e direção da unidade 
escolar.

Na ocasião, Scheibler fez 
uma explanação dos princi-
pais programas realizados no 
município atualmente pelo 
órgão da polícia, salientando 
que a prevenção é a melhor 
opção de proteção dos cida-
dãos em relação às drogas. 

Conforme pontuado pelo 

OrienTaÇÕeS Atividade teve como foco a prevenção e o 
combate ao uso de drogas 

Bom Jesus do Oeste conta com 
encontro do Projeto escola de Pais

Comandante Eliseu Scheibler repassou orientações aos pais 

comandante, o assunto é um 
problema social que vem afe-
tando todas as classes sociais 
e pode trazer consequências 
desastrosas, prejudicando e 
destruindo relacionamentos, 
além de causar conflitos e de-
sentendimentos e culminar 
em violências diversas. Ele 
também pediu aos pais que 

observem as atitudes e com-
portamentos dos filhos, como 
os horários que saem e che-
gam em casa, lugares que fre-
quentam e pessoas que estão 
se relacionando. 

O Projeto Escola de Pais 
é desenvolvido pela Rede de 
Atendimento da Criança e 
Adolescente de Bom Jesus do 

Oeste e tem como objetivo 
fortalecer laços afetivos entre 
pais e filhos, com ênfase nas 
suas respectivas responsabi-
lidades, e contribuir para me-
lhorar a convivência familiar 
e participação comunitária. 
O projeto foi criado em 2018 
e cada encontro conta com 
uma temática diferente. 

Divulgação

Projeto da ciclovia no município



,  Maravilha 9 DE novEMbro DE 2019 27

HELOISA RASO
a atriz heloisa raso morreu no 
dia 31 de outubro, aos 64 anos. 
atuou em novelas de sucesso, 

como em anjo Mau, Estúpido 
Cupido e Sassaricando. Era também bailarina 
clássica, formada pela royal academy, em 
londres.  

WALTER MERCADO
o astrólogo porto-riquenho 
Walter Mercado morreu no 
dia 2 de novembro, aos 87 

anos, vítima de insuficiência 
renal. Ganhou fama por seu segmento diário 
de horóscopo na Tv, transmitido de maneira 
dramática com um toque exagerado do som 
da letra “r”. no brasil, ficou mais conhecido 
durante os anos 1990 com seu bordão ligue 
Já, utilizado em campanhas publicitárias 
para anunciar serviços de consulta 
astrológica.

ALICIO ELTON LIPPERT
Faleceu no dia 1º de novembro, no hospital 
regional Terezinha Gaio basso de São Miguel 
do oeste, aos 72 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja do bairro agostini e sepultado no 
cemitério municipal.

MIGUEL BRINGHENTI
Faleceu no dia 3 de novembro, no hospital 

regional de Chapecó, aos 86 anos. Seu 
corpo foi velado no Clube de idosos de 
São Miguel da boa vista e sepultado no 
cemitério de São Miguel da boa vista.

ALBA MARIA ROMIO
Faleceu no dia 3 de novembro, em sua 
residência, aos 75 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Católica da linha Sede 
Flores, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

SELMA JAEGER SCHIMIDT
Faleceu no dia 4 de novembro, em sua 
residência, aos 73 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Evangélica de iraceminha 
e sepultado no cemitério municipal de 
iraceminha.

FRANCISCO BASSO
Faleceu no dia 5 de novembro, no 
hospital São José de Maravilha, aos 
68 anos. Seu corpo foi velado na casa 
mortuária municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

JOCINEIA RODRIGUES GALVÃO 
Faleceu no dia 5 de novembro, no 
hospital São José de Maravilha, aos 19 
anos. Seu corpo foi velado no salão da 
comunidade do bairro União e sepultado 

OBITuÁRIO

maravilha Neste primeiro edital está previsto o atendimento 
mais de 95 animais indicados pela ONG Ame Bicho

assinada ordem de serviço 
para castração de cães e gatos 
CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha assinou, na tarde 
de sexta-feira (8), ordem de 
serviço com a clínica S.O.S. 
Bichos, vencedora da lici-
tação para contratação de 
procedimentos de castração 
de animais no município. 
O responsável pela clínica, 
veterinário Adriano Bernar-
di, vai coordenar o trabalho 
e esteve no gabinete da pre-
feita, Rosimar Maldaner. 

O secretário de Admi-
nistração, Cleiton Borgaro, 
explica que neste primeiro 
edital está previsto investi-
mento de aproximadamen-
te R$ 29,4 mil para a castra-
ção de cães e gatos. Nesta 
primeira etapa serão aten-
didos animais indicados 
pela ONG Ame Bicho, sen-
do que todos estão em la-
res temporários e se en-
contram em situação de 

vulnerabilidade. Mais de 95 
animais passarão pelo pro-
cedimento até outubro de 
2020. 

PrOGrama CriaDO 
PelO muniCíPiO

A ação faz parte do pro-
grama sobre a política de 
natalidade de cães e gatos 
em Maravilha, criado nes-

te ano pelo governo munici-
pal e aprovado pela Câmara 
de Vereadores. Um dos prin-
cipais objetivos é a castra-
ção de cães e gatos, para ga-
rantir o bem-estar animal, 
a prevenção e o controle de 
zoonoses. 

Conforme Borgaro, após 
a vigência deste primei-
ro edital o município deve 

anunciar novos recursos 
para atender mais animais. 
Uma das possibilidades é 
atender animais de famílias 
mais carentes do município, 
em um novo edital. Os re-
cursos para o programa são 
do orçamento próprio do 
município destinados para a 
Vigilância Sanitária e Epide-
miológica.

no cemitério municipal de Maravilha.

DULCE MARTH
Faleceu no dia 5 de novembro, em sua 
residência, aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja Matriz de São José 
do Cedro e sepultado no cemitério 
municipal.

MARIA PASINI 
Faleceu no dia 6 de novembro, no 
hospital São José de Maravilha, aos 
91 anos. Seu corpo foi velado no 
centro comunitário da linha Moroé, em 
iraceminha, e sepultado no cemitério da 

comunidade. 
HELMA SEIDEL
Faleceu no dia 7 de novembro, no 
hospital São José de Maravilha, aos 
95 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Católica de Santa Terezinha 
do Progresso e sepultado no cemitério 
de Santa Terezinha do Progresso.

ELIANE DOS SANTOS
Faleceu no dia 7 de novembro, aos 27 
anos. Seu corpo foi velado na casa 
mortuária municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

DIANA HEINz

A partir das 20h30 de hoje 
(9) o Lions Clube Maravilha re-
alizará o 23º Jantar do Peixe, no 
Salão Paroquial da Igreja Ca-
tólica Matriz. Conforme a pre-
sidente da entidade, Jaqueline 
Tim, o lucro oriundo do jan-
tar será destinado na Campa-
nha da Visão realizada todos os 
anos pela entidade em escolas 
do município. Em 2019 foram 
feitos 703 testes de triagem, pa-

gas 16 consultas oftalmoló-
gicas e doados 10 óculos, re-
sultado do evento de 2018. 

Os ingressos custam R$ 40 
por pessoa, tendo valor dife-
renciado para menores de 12 
anos. Serão vendidas algumas 
entradas no horário do even-
to e é necessário levar pratos e 
talheres. O cardápio do jantar 
será dourado recheado, filé de 
tilápia, costelinha de tambaqui, 
lasanha de peixe e de bróco-
lis, batata sutê, arroz e saladas.  

liOnS

uPa De maravilha

Jantar do Peixe é hoje (9)

Ceja trabalha projeto de 
leitura com detentos 

Lançado no primeiro se-
mestre do ano, o projeto Des-
pertar pela Leitura foi implan-
tado através do Centro de 
Educação de Jovens e Adul-
tos (Ceja) na Unidade Prisional 
Avançada (UPA) de Maravilha. 
O objetivo é educar, estimu-
lar a leitura e reintegrar pesso-
as em privação de liberdade.

A escolha do livro é feita pelo 
próprio aluno, entre os exem-
plares disponíveis na bibliote-

ca do projeto. Posteriormente, 
com frequência mensal, o alu-
no elabora uma resenha que é 
avaliada pela professora e pelo 
juiz da Comarca. Cada rese-
nha realizada dá o direito de re-
dução da pena em quatro dias. 

Nesta semana, após partici-
pação em um treinamento para 
orientadores de leitura em Flo-
rianópolis, professores se reuni-
ram no Ceja para analisar as últi-
mas novidades sobre o projeto.

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

representantes da onG ame bicho e administração repassaram a lista dos animais
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por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCê
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar rodoviária

liXO naS viaS: um PrOBlema 
amBienTal e De SeGuranÇa viÁria

Já faz um tempo que percebo o descaso que alguns 
usuários do trânsito possuem com o meio ambiente. Bas-
ta trafegar pelas rodovias e ruas das cidades para notar a 
quantidade de lixo que se encontra às margens da pista 
de rolamento. Na grande maioria das vezes são encontra-
das garrafas plásticas e de vidro, porém a falta de respeito 
é tanta que pode-se localizar inclusive lixos domésticos.

Quem nunca flagrou no trânsito algum condutor ou 
passageiro abrindo a janela do veículo e jogando o lixo 
para fora. Essa tremenda falta de educação é também re-
alizada por alguns pedestres e ciclistas, que preferem jo-
gar os objetos nas vias ao invés de esperar chegar ao lixo 
público ou particular mais próximo. 

Não consigo imaginar como uma pessoa em sã cons-
ciência assuma esse tipo de conduta. Muitos desses lixos 
demoram anos para se degradar e vão se acumulando 
às margens das vias, causando diversos problemas am-
bientais.

Por mais absurdo que seja, há ainda pessoas que pen-
sam que a responsabilidade ao meio ambiente é ape-
nas do poder público, sendo tal ideologia flagrantemente 
contrária ao texto constitucional.

Nesse sentido, a preservação do meio ambiente pela 
coletividade é direito humano de terceira geração, e está 
previsto no artigo 225 da Constituição Federal de 1988, o 
qual é categórico em demonstrar que todos têm direito ao 
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, im-
pondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de-
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gera-
ções. Ou seja, todo e qualquer usuário da via, detentor de 
direitos e obrigações no trânsito, possui a responsabilida-
de de defender e preservar o meio ambiente.

Frisa-se que além de prejudicar o meio ambiente, 
esse comportamento impróprio compromete também a 
segurança do trânsito. Ora, um objeto arremessado de 
um veículo pode causar um grave acidente, em especial 
aos pedestres e ciclistas, que são usuários mais frágeis e 
estão mais expostos a riscos. Ainda, o acúmulo de lixo às 
margens da pista de rolamento podem trancar canaletas, 
vindo a ocasionar lâminas de água sobre a via, aumen-
tando as chances de ocorrer um acidente naquele local.

Assim, levando em consideração esse tipo de con-
duta, o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 172, 
normatizou como infração de trânsito quem atira do ve-
ículo ou abandona na via objetos ou substâncias, sendo 
considerada infração de natureza média, cuja penalida-
de é de multa no valor de R$ 130,16 (cento e trinta reais e 
dezesseis centavos).

Vale lembrar que ainda existem pessoas, e acredi-
to ser a maioria, comprometidas com o meio ambiente e 
com a segurança do trânsito, as quais respeitam e empe-
nham atitudes para evitar a poluição, promovendo inclu-
sive práticas de recolha de lixo às margens da rodovia e 
das ruas das cidades. 

Desse modo, a prática de boas atitudes entre os usuá-
rios do trânsito tem o poder de promover o respeito mú-
tuo e a cidadania, garantindo o direito a um meio am-
biente ecologicamente equilibrado para as presentes e 
futuras gerações, além de aumentar a segurança viária. 

Tenham todos uma boa semana e até a próxima!

Um ciclista ficou ferido após 
sofrer queda na SC-492, na Linha 
Poletto, no município de Ma-
ravilha. O acidente foi registra-
do na manhã de quinta-feira (7) 

e não envolveu outros veículos.
Ele foi atendido pelo Samu 

e Corpo de Bombeiros e enca-
minhado ao Hospital São José 
para atendimento médico.

Uma mulher morreu após 
ser atropelada por um veícu-
lo por volta de 23h30 de quar-
ta-feira (6) na BR-282, trecho 
que pertence a Cunha Porã. A 
jovem, de aproximadamen-
te 25 anos, foi atropelada por 
uma S10 funerária, de Guaru-
já do Sul. Quando a guarnição 
dos bombeiros chegou ao lo-
cal a vítima já estava sem vida.  

O condutor do veículo in-

formou que a vítima caminha-
va no mesmo sentido da via e 
que não teve tempo para des-
viar. O motorista ficou ileso. De 
acordo com a funerária pro-
prietária do veículo, a jovem 
saiu de uma região de mata e 
caminhou até o meio da pista. 

As guarnições da Po-
lícia Militar, Samu e Po-
lícia Rodoviária Federal 
(PRF) estiveram no local.  

TrÂnSiTO Cunha POrã
Ciclista fica ferido após 
sofrer queda na SC-492 

mulher morre atropelada 
por carro de funerária 
na Br-282 

Celso Ledur/WH Comunicações

Corpo de bombeiros e Samu atenderam homem, que foi levado ao hospital

inveSTiGaÇãO 
Polícia Civil apreende armas em São miguel da Boa vista

A Polícia Civil realizou na tarde de 
quinta-feira (7) a apreensão de duas es-
pingardas e munições, no município 
de São Miguel da Boa Vista. A apreen-
são está relacionada à investigação de 
violência doméstica contra mulher.

Essa mulher procurou a delega-
cia de polícia informando estar sen-
do vítima de violência doméstica. Res-
saltou que o agressor possuía armas 
de fogo na residência, temendo o que 
poderia acontecer. De imediato, a Po-

lícia Civil acompanhou a vítima até a 
residência, no município de São Mi-
guel da Boa Vista, onde realizou a apre-
ensão de duas espingardas e muni-
ções de diversos calibres. O investigado 
não se encontrava no momento.

A Polícia Civil fez o encaminha-
mento de pedido de medidas protetivas 
de urgência, bem como foi instaurado 
inquérito policial para apurar a prática 
de violência doméstica e eventual cri-
me de posse irregular de arma de fogo. armas foram encontradas em residência e apreendidas pela polícia

Polícia Civil

TriSTeZa Jovem de 21 anos desapareceu na água após acidente durante 
travessia de estudantes

após naufrágio no rio uruguai, Polícia Civil 
abre inquérito para investigar circunstâncias

Uma pequena embarcação 
transportando 14 pessoas nau-
fragou durante travessia no Rio 
Uruguai na quarta-feira (6), en-
tre Itapiranga e Barra do Guari-
ta. O fato aconteceu por volta das 
23h, na divisa entre Santa Catari-
na e Rio Grande do Sul. 

A embarcação transportava 
estudantes gaúchos, a maior par-
te do curso de Agronomia, quan-
do encheu de água e afundou. 
Em seguida, eles começaram a 
descer o rio nadando e um jovem 
de 21 anos desapareceu. Andrei 

Franchini, morador de Vista Ale-
gre e natural de Tenente Portela, 
não sabia nadar. 

Os acadêmicos retornavam 
da faculdade para o porto da Bar-
ra do Guarita quando o naufrágio 
aconteceu. Outro barco auxiliou 
no resgate das vítimas, em apro-
ximadamente mil metros abai-
xo de onde o acidente aconteceu. 

O Corpo de Bombeiros de 
Itapiranga foi acionado e, junta-
mente, com outras embarcações, 
realizou buscas ao estudante de-
saparecido. Depois, o helicóptero 

do Saer Marinha e mergulhado-
res do Rio Grande do Sul chega-
ram para ajudar na busca. 

Até o fechamento desta ma-
téria, o jovem não havia sido lo-
calizado. 

inveSTiGaÇãO
A Polícia Civil está investi-

gando as causas do acidente. O 
delegado Marion Volino, que 
será o responsável pelo caso, dis-
se que o primeiro passo será ou-
vir os sobreviventes, incluindo 
quem conduzia o barco e os pro-

prietários. O objetivo é saber se 
o condutor era habilitado, se ti-
nha condições para condução e 
o motivo pelo qual os tripulantes 
não estavam utilizando coletes 
salva-vidas. Volino diz que esta 
informação é apurada, já que os 
relatos iniciais apontam que ha-
via este equipamento no barco, 
mas nenhuma das vítimas esta-
ria usando.

Segundo a polícia, a locali-
zação do jovem é determinante 
para estabelecer que tipo de apu-
ração será realizada no inquérito. 

logo após barco virar, Corpo de bombeiros e trabalhadores de outros barcos iniciaram 
resgate e busca pelos estudantes

Diversas embarcações e até helicóptero são utilizados para procurar estudante 
desaparecido

Fotos: Divulgação
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O 1º Festival de Futsal da 
Associação Maravilhense de 
Esportes e Cultura (Amec) 
será realizado no dia 7 de de-
zembro, às 13h, no Tomatão. 
Segundo os organizadores, 
neste dia os atletas da esco-

linha participarão de jogos 
de futsal, haverá também jo-
gos dos pais e mães, além de 
brinquedos infláveis e cama 
elástica para as crianças.

Os professores do proje-
to lembram que todos os par-

ticipantes vão receber me-
dalhas e sorvete. “Haverá 
também completa cozinha 
com lanches e bebidas no lo-
cal”, ressaltam os professo-
res. No dia os patrocinado-
res vão receber homenagem. 

inCenTivO

amec promove 
festival de futsal

No domingo (3) foram 
realizadas as semifinais 
de volta do 4º Campeona-
to Municipal de Futebol no 
campo do Esporte Clube Pe-
nharol, categoria livre mas-
culino.

O Internacional ganhou 
pelo placar de 1 x 0 do Sa-
randi/Penharol A e a FACC 
fez 1 x 0 Cruzeiro/Sertão Ali-
mentos. Com esses resulta-
dos, a decisão do primeiro 
lugar vai ser entre FACC e In-
ternacional de Linha Fuzil. 

Amanhã (10), às 9h, será 
realizada a partida de ida da 
final no campo do Interna-
cional em Linha Fuzil entre 
Internacional e FACC. 

O Internacional chega 
na final com uma campanha 
de quatro vitórias, três em-
pates e apenas uma derrota, 
tendo o goleador da compe-
tição, Dirceu Cerbaro, até o 
momento com nove gols. Já 
a equipe do FACC tem a me-
lhor campanha do campeo-

flOr DO SerTãO Primeira partida da final é amanhã (10) e a 
finalíssima no dia 1º de dezembro 

faCC e internacional decidem 
o municipal de futebol 

nato com cinco vitórias, dois 
empates e uma derrota, com 
o melhor ataque da compe-

tição, com 25 gols marcados. 
A partida de volta da fi-

nal e a disputa do terceiro 

lugar ocorre no dia 1º de de-
zembro no campo do Espor-
te Clube Penharol. 

Fotos: Divulgação

internacional vai fazer a primeira partida da final em casa

FaCC, por ter a melhor campanha, levou a finalíssima nos seus domínios

No sábado (9) serão rea-
lizadas as finais da 9ª Copa 
Integração Regional de Fut-
sal Categorias de Base no 
munícipio de Flor do Ser-
tão, com os seguintes con-
frontos: às 13h, sub-7 mas-
culino: Maravilha x São 
Miguel da Boa Vista; 13h30, 
sub-13 feminino, Maravilha 
x São Miguel da Boa Vista; 
14h, sub-9 masculino, Ma-
ravilha x Saltinho; 14h30, 
sub-11 feminino, Saltinho 

x São Miguel da Boa Vis-
ta ou Escola Mundo Novo; 
15h, sub-15 feminino, Mara-
vilha x Romelândia; 15h40, 
sub-17 feminino, Irace-
minha x Modelo; 16h20, 
sub-13 masculino, Mara-
vilha x Iraceminha; 16h50, 
sub-15 masculino, Maravi-
lha x Flor do Sertão; 17h30, 
sub-11 masculino, Mara-
vilha x Iraceminha; e às 
18h, sub-17 masculino, Flor 
do Sertão x Iraceminha.

fuTSal De BaSe

finaiS

muniCiPal

flor do Sertão sedia 
as finais da 9ª Copa 
integração regional 

Definidas datas para finais da Taça D’lamb

Quartas de final da Taça 
Posto Kakareko serão hoje

Hoje (9) em Maravilha 
será realizada mais uma ro-
dada decisiva do Campeo-
nato Municipal de Futebol 
Suíço - Taça Posto Kaka-
reko, no Estádio Pena Bran-
ca. Os jogos eliminatórios 
começam às 15h e o pri-

meiro é entre Erva Dani-
nha x União Real F.C., de-
pois tem Autoescola Trevo 
x Os Parentes, às 16h40 jo-
gam Tigres do Barro Preto x 
Transportes Foletto e por úl-
timo Automóveis Wilingho-
efer Lavacar x Guaicurus. 

Nesta semana foram defini-
das, em acordo entre as equipes fi-
nalistas da Taça D’Lamb de Futsal, 
as datas das duas partidas finais da 
competição. Maravilha e Caibi fa-
zem a final de uma das mais im-
portantes competições regional do 
futsal catarinense. A primeira par-
tida é em Caibi, na quinta-feira 
(21), e a partida de volta e decisi-
va é em Maravilha, na terça-feira 
(26), no Ginásio Municipal de Es-
portes Gelso Tadeu Mello Lara. 

Fotos: Arquivo/Divulgação

na semifinal a equipe maravilhense eliminou São João do oeste Caibi eliminou São Miguel do oeste
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 OneIDe BeHlIng

No sábado (2) foram re-
alizados, na cidade de Puer-
to Rico, Missiones, Argenti-
na, os jogos de tênis de mesa 
do Torneio Internacional Pio-
neiro Carlos Culmey. A cida-
de de Maravilha esteve repre-
sentada pelos atletas Tiego 
Drumm, Geison Schwanke e 
Raniery Tavares. 

Na primeira fase os con-
frontos foram contra as equi-
pes de Palmitos e a Cidade das 
Crianças venceu por 3 sets a 0; 
e depois contra Capiovi, novo 
triunfo dos maravilhenses por 
3 sets a 1.

A fase quarta de final teve 
reencontro contra Palmitos, 

inTernaCiOnal Decisão foi contra Montecarlo e a cidade 
argentina ganhou por 3 sets a 1

Tênis de mesa maravilhense é 
vice da Carlos Culmey

Equipe maravilhense perdeu apenas na final da competição 

com nova vitória de Maravilha 
por 3 sets a 0; e na semifinal 
confronto equilibrado contra 

Puerto Rico e nova vitória por 
3 sets a 1.

A final foi disputada con-

tra Montecarlo, que venceu 
por 3 sets a 1. Maravilha termi-
nou na segunda colocação. 

Divulgação

SuCeSSO
mesatenistas de maravilha conquistam 
bons resultados no Puntable missioneiro

No sábado (2) foi reali-
zada na Argentina, na cidade 
de Puerto Rico, disputa en-
tre as atletas que representa-
riam Maravilha e Puerto Rico 
no torneio Carlos Culmey no 
naipe feminino. “A iniciati-
va partiu da organização dos 
responsáveis pela modalida-
de em Puerto Rico, sabedo-
res de que Maravilha iria es-
tar presente com suas atletas 
desta categoria. Em disputas 
individuais, Maravilha teve 
a atleta Jenifer na primei-
ra colocação e Júlia em ter-
ceiro”, disse o professor ma-
ravilhense Tiego Drumm.

Já no domingo (3) a equi-
pe maravilhense da Secre-

taria de Esportes, Juventu-
de e Lazer (SEJL) participou, 
na mesma cidade, da 7ª eta-
pa do Puntable Missioneiro, 

equivalente ao circuito esta-
dual catarinense. Os atletas 
do naipe masculino dispu-
taram as categorias indivi-

duais primeira e segunda, 
enquanto as meninas joga-
ram a categoria damas, Je-
nifer jogou no sub-15 mis-
to e Júlia no sub-11 misto.

Resultados individuais 
válidos pelo Puntable: sub-11 
misto, 3º Júlia Monteiro; sub-
15 misto, 1º Jenifer Welter; 
categoria damas, 1º Jenifer 
Welter, 3º Júlia Monteiro; ca-
tegoria segunda, 1º Raniery 
Tavares, 3º Geison Schwanke.

O próximo compromis-
so do tênis de mesa de Ma-
ravilha será no dia 23 de 
novembro em Concór-
dia, válidos pela última eta-
pa do Circuito Crecer-
to Oeste de Tênis de Mesa.

Fotos: Divulgação

Jenifer Welter, campeã categoria damas no Puntable

Jenifer Welter, campeã também na categoria sub-15 misto raniery Tavares, campeão, e Geison Schwanke, 3º lugar categoria segunda

ClÁSSiCO 
Ainda  repercute o clássico Gre-Nal. A partida foi o 

registro da distância que existe entre Grêmio e Inter nos 
últimos jogos. O Internacional perdeu a Copa do Bra-
sil e desmoronou! Grêmio foi eliminado de forma vexa-
tória na Libertadores e conseguiu vitórias consecutivas. 
Isso prova qual trabalho tem consistência. As coisas não 
acontecem por acaso.

venDer
Grêmio planejava jogar uma final, seja na Copa do 

Brasil ou Libertadores, não aconteceu isso. Agora o pre-
sidente Romildo, em uma entrevista, admitiu que o Grê-
mio precisa vender, sim. Tudo pela necessidade de fazer 
um fechamento de ano tranquilo nas finanças. Antes de 
vender, o Grêmio poderia dispensar algumas peças que 
não deram certo, como André, Galhardo e Capixaba.

nO veSTiÁriO 
Já o presidente do Internacional, Marcelo Medeiros, 

foi no vestiário do colorado para cobrar e pedir explica-
ções durante a semana. Medeiros não admite um clube 
como o Inter não dar um chute a gol no clássico. E as 
questões de indisciplina por parte de alguns jogadores 
também irritou o presidente. Mas no Twitter ele postou 
de forma mais amena, que encontrou o grupo queren-
do mais, com entrega e dedicação. Quando na verdade o 
bicho pegou por lá. Inter precisa jogar mais futebol, jo-
gadores precisam reagir. O que preocupa é a oscilação 
de desempenho. Tem que ter um padrão de desempenho 
fora e dentro de casa. Mas o Inter tá alternando até mes-
mo dentro de um jogo.

aSSuSTaDOr
Nosso representante do futebol da região Oeste, a 

Chapecoense, joga em casa neste domingo. Tem tudo 
para ser uma partida dramática! Afundado na zona do 
agrião e contabilizando cada vez mais números negati-
vos neste Brasileirão, a Chapecoense já iniciou o plane-
jamento para a próxima temporada. Desfecho ruim para 
um time tão querido pela maioria. Neste fim de festa na 
elite do futebol, que pelo menos a Chape feche sua parti-
cipação de maneira honrosa.

SaBOrear
Chapecoense não irá parar, acredito que os dirigentes 

que irão pensar em 2020, mesmo com pouca margem de 
erro, tem que buscar força nessa camisa para, novamen-
te, buscar um acesso na Série A. Eu sei o quanto dói e o 
quanto não queríamos o rebaixamento. Mas resta agora 
saborear, apreciar os jogos que faltam, começando neste 
domingo contra o Grêmio, na Arena Condá.

narraDOr 
O Serviço Secreto de Informações da coluna apurou 

que um narrador esportivo da região foi ao estádio para a 
cobertura de um jogo. O mesmo acreditava que a disputa 
seria no domingo. Mas a “peleja” foi transferida durante 
a semana. Como ninguém apareceu, restou a opção de 
recolher o equipamento e ir embora! Lamentavelmen-
te alguns narradores estão convencidos de que o gran-
de espetáculo não é o jogo, mas sua voz e o que ele tem 
a dizer.
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CarlOS CulmeY Meninas de Maravilha conquistam o terceiro lugar após perder a semifinal para Saudades 

voleibol maravilhense participa de competição internacional
Entre os dias 1º e 3 deste 

mês a equipe masculina da 
AMV/SEJL, comandada pelo 
técnico  Thomas Zardo, e fe-
minina do projeto Vida Vô-
lei/Unopar/Macrolar/SEJL/
João XXIII/Avioeste/AMV, 

comandada pelo técnico 
Edinar Zardo, participaram 
da Taça Carlos Culmey em 
Puerto Rico, na Argentina. 
A competição envolveu ci-
dades de Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Argentina. 

A equipe masculina per-
deu para Capiovi por 2 sets 
a 1 e também para a equi-
pe da casa, Puerto Rico, por 
2 sets a 0. “Fomos com uma 
equipe mesclada de joga-
dores jovens, cinco meno-

res de idade e sete adultos, 
e infelizmente jogamos mui-
to abaixo do que sempre jo-
gamos e não conseguimos 
classificação para a próxi-
ma fase”, disse o técnico da 
equipe. 

Já a equipe feminina ga-
nhou as partida contra Mon-
tecarlo, Palmitos e Ruiz de 
Montoya, todos por 2 sets a 
0, e na semifinal foi derrota-
da pela equipe de Saudades 
por 2 sets a 0. Nessa compe-

tição não há disputa de ter-
ceiro lugar, onde quem é 
campeão puxa o terceiro lu-
gar, então com isso as me-
ninas de Maravilha ficaram 
com o terceiro lugar nessa 
competição.

Equipe feminina fez boa campanha na competição internacional Já os meninos não se deram bem na argentina
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avenTura
Pedal maravilha faz viagem de cicloturismo pelo vale europeu

O grupo Pedal Maravi-
lha realizou uma viagem de 
cicloturismo entre os dias 
31 de outubro e 2 de novem-
bro, com a participação de 
25 integrantes. Eles percor-
reram parte do trajeto co-
nhecido como o Circuito do 
Vale Europeu, que compre-
ende as cidades de Timbó, 
Pomerode, Indaial, Ascurra, 
Rodeio e Dr Pedrinho, tota-
lizando em torno de 170km. 

Foram três dias de pe-
dal, quando os participan-
tes puderam conhecer as ci-
dades e suas localidades no 
interior, passando por pon-
tos turísticos como riachos, 

cachoeiras e vales e apre-
ciando a gastronomia lo-
cal. Um dos momentos mar-
cantes da viagem foi poder 
encontrar no caminho os 
atletas que estavam par-
ticipando dos Jogos Aber-
tos de Santa Catarina (Jasc), 
na cidade de Pomerode.

Nessa viagem o gru-
po contou com a participa-
ção de membros mais anti-
gos do grupo e outros novos 
integrantes que estavam se 
aventurando pela primei-
ra vez. Conforme os inte-
grantes, o cicloturismo vem 
crescendo cada vez mais, 
proporcionando mais con-

tato com a natureza e opor-
tunidades de conhecer no-
vos lugares e fazer muitas 
amizades. “Amizade, res-
peito e companheirismo fa-
zem esse grupo ser muito 
especial. Nessa viagem ti-
vemos a parceria e compa-
nhia de um dos integran-
tes que está completando 70 
anos. Saber respeitar as di-
ferenças e as limitações de 
cada um, suportar juntos 
o calor, chuva, fome e sede 
somente fortalecem os vín-
culos de amizade”, desta-
caram os integrantes. Para 
2020 o grupo já está pla-
nejando novas aventuras. Grupo visitou pontos turísticos da região

viagem teve a participação de 25 integrantes Foram três dias de visitas
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