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Nossa edição especial de Natal apresenta um caderno cheio de histórias 
sobre a data e a cobertura de eventos natalinos em Maravilha e região 

Espetáculo Piano de Cristal no seu 
Natal marca programação de fim de ano 

PÁGiNaS 17 a 55

Carine Arenhardt/O Líder
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CAMILLA CONSTANTIN 

A Praça Padre José Bun-
se, no Centro de Maravilha, 
sedia hoje (21) mais uma edi-
ção da feira de adoção, das 
10h às 20h. Conforme os vo-
luntários da Ong Ame Bi-
cho, o abandono de animais 
aumenta muito na época de 
férias e fim de ano. “Já não 
temos como resgatar ani-
mais, pois nossos lares tem-
porários estão lotados e não 
temos mais espaço. Para 
continuar ajudando precisa-
mos tentar doar pelo menos 
10 cachorros adultos. Eles 
vão estar novamente dispo-
níveis para adoção respon-

sável, buscando a magia de 
passar o Natal com o amor 
de uma família”, destacam. 

Na ocasião também se-
rão aceitas doações de ra-
ção, sachês, petiscos, pet 
milk, casinhas, cami-
nhas, cobertores, come-
douros e medicamentos, 
além de contribuição fi-
nanceira. Para quem qui-
ser ajudar com o traba-
lho desenvolvido, pode 
fazer depósito de qual-
quer quantia em dinhei-
ro no Sicoob Credial, con-
ta 130.084-9, agência 3032, 
CNPJ 17.947.445/0001-86.

NaTal fOra DaS ruaS
Ong ame Bicho promove feira de adoção

Evento é realizado hoje (21), até às 20h 

Divulgação

Só O errO muDa

Talvez a pessoa até concorde com você que ela está er-
rada. Talvez até pareça que você conseguiu convencê-la de 
que estava completamente equivocada. No entanto, vai ser 
necessário algum evento real para que ela realmente mude.

Conselhos podem até orientar, ou alertar e apontar para 
diferentes perspectivas. Mas a mudança só acontece na prá-
tica, na tentativa, no erro.

Falei ontem aqui sobre a importância de não generalizar 
e não ser taxativo. Mas é difícil não ser nesse caso: aprendi-
zado para a mudança só vem da tentativa e do erro.

*
Eu ouvia um escritor que admiro falar sobre o que ele 

mais se arrepende ao reler seus livros antigos. Em todas as 
edições existem coisas que ele mudaria: questões pontuais 
que ficaram defasadas em função das novas perspectivas.

Mas ele disse que o maior erro do passado era a postura 
de “dono da verdade”, afirmando as coisas cheio de certeza, 
sendo prescritivo para o leitor. Guardadas as devidas propor-
ções, eu sinto o mesmo ao reler textos antigos.

Por isso, ao invés de escrever: “É assim!”, hoje tento dizer 
“Pode ser que seja assim. Tudo indica que seja assim.” As ve-
zes ainda escapa algo taxativo. Mas logo a certeza se dissipa 
e eu volto a editar o texto.

*
No Novo Testamento, em Mateus 7:12, está a famosa Re-

gra de Ouro: faça aos outros o que você quer que eles façam 
a você. Ou, dependendo da formalidade da tradução da tra-
dução, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fa-
zei-lho também vós.

Em seu novo livro, Nassim Taleb recomenda a Regra de 
Prata: não faça aos outros o que você não gostaria que fizes-
sem a você. Via negativa. O que não fazer define, de forma 
mais assertiva, as virtudes que acabam permanecendo no 
nosso repertório.

E é mais fácil saber o que os outros universalmente não 
querem: sofrimento, humilhação, desprezo, por exemplo. 
Mas como saber o que os outros querem? O risco de seguir 
a Regra de Ouro literalmente é começar a determinar o que 
os outros precisam – usando como base os próprios gostos 
e crenças.

*
Coloquei no ar a versão atualizada do Workshop On-line 

de Planejamento Pessoal 2020. Uma hora e pouco de vídeos 
que te orientam a planejar o próximo ano em uma página. 
Mais informações em www.lucasmiguel.com/cursos.
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LIÇÕES DE VIDA
Às vezes magoamos as pessoas que 
amamos com palavras e atitudes. 
Peça perdão e ame-as assim mesmo.

Central de Atendimento (Dúvidas relacionadas ao uso dos canais de autoatendimento) – Atendimento 24 horas Capitais e regiões
metropolitanas: 4000 1111 | Demais localidades: 0800 642 0000 Ouvidoria  | De segunda a sexta, das 08h às 20h: 0800 725 0996
Deficientes auditivos ou de fala | De segunda a sexta: 0800 940 0458.

Que os

do Sicoob façam 
parte da sua vida.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

Até A próximA edição e o nosso desejo de um 
feliz nAtAl A todos os nossos leitores e Amigos!

Atendimento no Posto de Controle Migratório será 
retomado na próxima semana

O prefeito de São Miguel do Oeste, Wilson Trevisan, foi informado que a Po-
lícia Federal reiniciará o atendimento do Posto de Controle Migratório de Pa-
raíso a partir de segunda-feira (23). A informação partiu do delegado de Polícia 
Federal Marcio Anater. Como presidente da Ameosc, Trevisan tratou deste as-
sunto, recentemente, na superintendência da instituição, em Florianópolis. De 
acordo com Trevisan, o atendimento se dará das 7h às 19h, no prédio próximo 
à Ponte Internacional sobre o Rio Peperi Guaçú, na divisa entre Brasil e Argen-
tina, e possibilitará a entrada e saída de turistas de forma legalizada pelo local.

Marcos Lewe / WH Comunicações

CDL E ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL

Recebemos ofício da prezada Poliana de Oliveira nos agradecen-
do pelos três anos de sua gestão e que teve a nossa parceria nas divul-
gações de seu trabalho frente à CDL e Associação Empresarial de Ma-
ravilha. Foi uma gestão exitosa e somos testemunhas de sua dedicação 
e trabalho, juntamente com seus companheiros de diretoria. Obriga-
do pelas palavras e a certeza da continuidade do sucessor e equipe.

SALáRIO MíNIMO DE R$ 1.031 EM 2020 

O Congresso aprovou na noite de terça-feira (17) 
o novo valor do salário mínimo para 2020. O aumen-
to será de R$ 33, passando dos atuais R$ 998 para R$ 
1.031. Esse valor ainda é uma previsão, porque o re-
ajuste do salário mínimo é determinado por decre-
to presidencial, que costuma ser assinado nos últimos 
dias do ano. Até lá, o valor do mínimo ainda pode ser 
alterado, dependendo da previsão da inflação quan-
do o decreto for assinado. Pelas declarações do minis-
tro Paulo Guedes, o mínimo deverá ser de R$ 1.039.

MOBILIZAÇÃO

Foi expressiva a mobilização em São Miguel do Oes-
te e São José do Cedro, onde milhares de pessoas parti-
ciparam para protestar pelo abandono da BR-163, que 
liga os municípios de São Miguel a Dionísio Cerquei-
ra. Essas manifestações são boas e servem para aler-
tar o descaso com a região no que tange as rodovias. 
Muitos anos em completo abandono e oferecendo pe-
rigo a todos que dela necessitam para suas locomo-
ções. Mesmo assim, ficamos um tanto céticos quan-
to ao resultado, pois em recentes declarações do Dnit, 
não vemos solução imediata pela falta de orçamen-
to. Mas valeu o esforço da comunidade regional.

Marcos Lewe / WH Comunicações

DESCRÉDITO TOTAL

Tendo assumido o mandato em meio a uma onda reno-
vadora, antissistema e de forte apelo conservador, os atu-
ais congressistas não conseguiram até agora alterar o histó-
rico cenário de descrédito popular. De acordo com pesquisa 
do Datafolha realizada no início deste mês, 45% dos eleito-
res reprovam o trabalho de deputados federais e senado-
res, dez pontos percentuais a mais do que no fim de agosto, 
apenas 14% o aprovam, oscilação negativa de dois pon-
tos percentuais em relação ao último levantamento.

FALCATRUAS EM LICITAÇÕES PÚBLICAS

Uma sentença proferida pela Vara Única da Comarca de 
Campo Erê condenou ex-prefeito e ex-secretário de adminis-
tração do município de Santa Terezinha do Progresso. Eles 
são acusados de inviabilizar a participação de empresários 
em licitações municipais das quais a empresa do ex-secretá-
rio também participava durante os anos 2013 e 2014. Os cer-
tames tinham a finalidade de contratação de transporte esco-
lar e aquisição de material escolar e material didático. Ambos 
terão que pagar multa civil no valor de 45 vezes o primeiro sa-
lário recebido em 2013. A sentença também decreta a suspen-
são dos direitos públicos, dos dois, por cinco anos, além de 
proibição de contratar com o poder público por três anos e a 
perda do cargo público. O pai do ex-secretário, que represen-
tava o filho nos pregões, também foi condenado a pagar 10 ve-
zes o salário do ex-secretário em 23 de janeiro de 2013 e, ain-
da, teve a suspensão dos direitos políticos por cinco anos e a 
proibição de contratar com o poder público por três anos.

ilumiNaÇãO NaTaliNa Da líDer

Temos recebido vários questionamentos sobre a 
não instalação do enorme pinheiro iluminado na tor-
re da emissora. Queremos informar à comunidade 
que, tendo em vista as construções e melhoramentos 
que estamos introduzindo na emissora, estando es-
tas na fase final para inauguração, restando chegar al-
guns equipamentos de ponta que adquirimos, im-
possibilitou-nos de sua instalação neste ano. Como 
nos escrevem que essa iluminação simboliza em mui-
to o Natal de Maravilha, pela tradição e beleza da obra, 
reafirmamos que vamos novamente instalar as lu-
zes e agora com muitas inovações, tornando-a mui-
to mais linda e que vai continuar a embelezar nos-
sa cidade. Obrigado pelas manifestações de carinho!

O RISCO CONSTANTE DE 
NOSSOS COMERCIANTES

 
O perigo diário enfrentado pelos nossos comer-

ciantes que de deslocam a grandes centros para aqui-
sição de mercadorias tem feito vítimas quase que 
diariamente. Nesta semana um comboio com qua-
tro ônibus que saiu de Palhoça, na Grande Florianó-
polis, e levava comerciantes de Santa Catarina para 
São Paulo, foi alvo de assaltantes na noite de ter-
ça-feira (17), na BR-376, em Tijucas do Sul, no Para-
ná. Os criminosos atiraram diversas vezes contra os 
veículos e o motorista de um carro que escoltava o 
comboio ficou ferido. Os bandidos também agredi-
ram comerciantes e fugiram levando dinheiro. Se-
gundo informações da Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o assalto aconteceu pouco antes das 21h30. 
Além do motorista da escolta, que foi atingido por 
um tiro de raspão no braço, outros dois passageiros 
precisaram ser socorridos por conta de agressões.
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por LUIZ CLáUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

PlaNOS De SaÚDe TÊm De PaGar 
DeSPeSa De acOmPaNhaNTeS

A determinação é do STJ, para que planos de saúde pa-
guem a despesa de acompanhantes de pessoas idosas. O que 
tem que ficar claro é exatamente isso: pessoas idosas, o que 
pelo Estatuto do Idoso, se configura com 60 anos comple-
tos ou mais. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justi-
ça (STJ) decidiu que cabe aos planos de saúde o custeio das 
despesas (diárias e refeições) dos acompanhantes de pacien-
tes idosos que estejam internados, reformando acórdão do 
Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) que havia dado 
provimento a uma ação movida pela Golden Cross. O relator, 
ministro Villas Bôas Cueva, afirmou que o custeio das despe-
sas com o acompanhante é de responsabilidade da operado-
ra do plano de saúde, conforme determinado em resolução 
da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Acres-
centou que, no que se refere à obrigação legal criada pelo ar-
tigo 16 do Estatuto do Idoso, cabe à unidade hospitalar criar 
as condições materiais adequadas para a permanência do 
acompanhante do paciente idoso em suas dependências.

a OriGem DO caSO
O caso teve origem em ação de cobrança proposta por 

um hospital, objetivando o pagamento de despesas – ma-
teriais utilizados no procedimento cirúrgico, ligações tele-
fônicas e diárias do acompanhante da idosa – que não fo-
ram cobertas pelo plano de saúde. Em primeira instância, a 
paciente foi condenada ao pagamento das despesas de te-
lefonia, ficando o plano de saúde responsável pelos medi-
camentos e materiais cirúrgicos. A sentença determinou, 
ainda, que as despesas do acompanhante seriam encargos 
do hospital.

O DireiTO
Villas Bôas Cueva fundamentou sua decisão dizendo que 

“embora a Lei dos Planos inclua a obrigação de cobertura de 
despesas de acompanhante apenas para pacientes menores 
de 18 anos, a redação desse dispositivo é de 1998, portanto, 
anterior ao Estatuto do Idoso, de 2003”. A aplicação deste en-
tendimento é imediata. Aqueles planos que não custearem 
as despesas para pacientes acima de 60 anos, responderão 
na via judicial. Fora a sujeição ainda a condenação por da-
nos morais (a ação “da moda” hoje em dia).

fim De aNO
Quero em breves palavras agradecer aos leitores o prestí-

gio deste ano. Que 2020 venha com coisas boas para todos, e 
espero estar com vocês ao longo do próximo ano, desfrutan-
do da confiança e credibilidade que nos foi destinada. Muito 
obrigado! Boas-festas a todos e até janeiro!

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

NO fuNDO Da TriSTeza, eNcONTra-Se O 
SaNTuÁriO Da alma
Não se afogue em sua própria tristeza. Os valio-
sos diamantes estão ocultos nas camadas pro-
fundas da crosta terrestre, as preciosas pérolas 
estão escondidas dentro das ostras, nas profun-
dezas do mar. Não deixe de descobrir tesou-
ros preciosos, atendo-se às rochas ou às ostras 
que os envolvem. Se você se encontra em difi-
culdade, considere essa situação como “traba-
lho de escavação da mina” que o levará à des-
coberta de um “tesouro resplandecente”.

eDucaÇãO 
ceja realiza formatura em maravilha

O Centro de Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(Ceja) de Maravilha reali-
zou a formatura dos alunos 
que frequentaram a esco-
la no último dia 13, no au-
ditório da Unoesc, e contou 
com a presença de 17 for-
mandos. Os alunos da uni-
dade de Romelândia tam-
bém participaram, além de 
familiares e amigos, que 
prestigiaram o momento. 

A escola tem como ob-
jetivo formar alunos que 
não tiveram a oportunida-
de de concluir os estudos 
no tempo regular. É possí-
vel fazer o nivelamento, en-

sino fundamental, a partir 
dos 15 anos; e ensino mé-

dio, a partir dos 18 anos. 
Além de Maravilha, alunos 

das unidades descentraliza-
das se formaram na noite.

No total, 17 alunos finalizaram a etapa de estudos e receberam certificado

Cleiton Ferrasso/O Líder

Sem aSfalTO, Sem vOTO Com bandeiras, cartazes e camisetas da 
campanha, a comunidade atendeu o chamado da organização 

manifestação pela revitalização da 
Br-163 reúne milhares de pessoas 
MARCOS LEWE 

O fim de tarde de segun-
da-feira (16) foi de protesto 
na região. Milhares de pesso-
as se reuniram em São Miguel 
do Oeste e São José do Cedro 
para a mobilização denomina-

da “S.O.S. BR-163/Sem asfalto, 
sem voto”. Com bandeiras, car-
tazes e camisetas da campanha, 
a comunidade atendeu o cha-
mado da organização e partici-
pou da mobilização.

Em São Miguel do Oes-
te, conforme os organizado-

res, aproximadamente três mil 
pessoas aderiram ao ato públi-
co, que iniciou por volta de 17h 
e encerrou aproximadamen-
te às 18h30. Em São José do Ce-
dro público expressivo também 
acompanhou a manifestação. 

A comunidade regional rei-

vindica a retomada das obras 
na BR-163, trecho entre São Mi-
guel do Oeste e Dionísio Cer-
queira. O cenário no trecho é 
de abandono, afetando a se-
gurança e causando prejuízos 
aos motoristas que trafegam 
pelo local. 

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Cartazes chamaram a atenção em meio ao público Camisetas, bandeiras e cartazes caracterizaram o movimento
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Sem aSfalTO, Sem vOTO 

É lamentável o descaso do poder público com as rodovias do Oeste catarinen-
se. Lamentável a comunidade regional precisar de protestos (como o que ocor-
reu na última segunda-feira) para chamar a atenção de lideranças para o cená-
rio de abandono, especialmente da BR-163 entre São Miguel do Oeste e Dionísio 
Cerqueira. É uma vergonha o estado daquele trecho. Enquanto milhões são des-
viados dos cofres públicos, enquanto políticos vivem cheios de regalias e engor-
dam o fundo partidário, nossas rodovias ganham esmolas, obras que começam e 
não terminam. Difícil aceitar tamanho descaso e mau uso do dinheiro público. 

carine arenhardt, jornalista
 Marcos Lewe/WH Comunicações

registro da manifestação “S.O.S br-163/Sem asfalto Sem voto em São Miguel do Oeste 

A ELEIÇÃO NA CÂMARA
O presidente da Câmara de Vereadores, Jandir Primon, convocou a eleição 

da nova Mesa Diretora no dia de ontem (20) em Maravilha. Eleição da Mesa Di-
retora já é um evento interessante dentro das linhas do jogo, mas em véspera de 
ano eleitoral é muito interessante. Quem estiver na presidência e com a cane-
ta na mão no ano da eleição pode aproveitar a vitrine. Mas isso se a figura do pre-
sidente possuir, de fato, alguma autoridade dentro da Câmara de Maravilha...

ederson abi, jornalista

baixa autoestima 
Me assusta a quantidade de pesso-

as que não se sentem satisfeitas com o que 
são. Seja de aparência, seja de personali-
dade. É triste existir tanta diversidade para 
que mesmo assim pessoas se comparem 
com outras. Cada ser é único e belo. Acre-
dito que isso seja o reflexo da falta de au-
toconhecimento aliada com a modernida-
de. Olhar sempre para o próximo e pouco 
para si é um erro. Que a representatividade 
exista para incentivo e não comparações.  

Diana heinz, jornalista

AMOR GENUÍNO 

Acredito que uma das definições mais bo-
nitas sobre o amor é feita pela monja budista 
Jetsunma Tenzin Palmo. Ela reflete: “O apego é 
como segurar com bastante força. Mas o amor 
genuíno é como segurar com muita gentileza, 
nutrindo, mas deixando que as coisas fluam 
[...]. O apego diz: eu te amo, por isso eu quero 
que você me faça feliz. E o amor genuíno diz: 
eu te amo, por isso quero que você seja feliz”. 
Conseguir desejar e contribuir pela felicidade 
do outro sem pensar em benefícios próprios 
e sem machucá-lo com sentimentos egoístas 
é realmente uma das coisas mais lindas que 
você pode fazer a alguém – e a você mesmo.  

camilla constantin, jornalista

Mente ativa 

a Unoesc está com inscrições abertas 
para a Universidade da Terceira idade 
(Uniti). Pessoas acima de 50 anos podem 
participar do programa, que oferece 
estudos voltados ao dia a dia para deixar 
a mente ativa e oferecer melhor qualidade 
de vida. inscrições abertas até 25 de 
janeiro na Unoesc. Estudar é a melhor 
maneira de manter o cérebro ativo e ainda 
melhora a memória. Não importa a idade, 
faça planos. Um abraço e feliz Natal.

cleiton ferrasso, jornalista

Justificado 

No último domingo (15) pudemos 
ver a serventia da rua coberta. Progra-
mação de fim de ano com diversas atra-
ções que ao normal seriam ao ar livre. 
Estava praticamente na hora de tudo co-
meçar, bateu aguaceiro, a chuva foi bas-
tante e tudo foi realizado normalmente. 
Grande público participou para acom-
panhar as atrações. Ali do lado, na qua-
dra de areia do Parque Cidade das 
Crianças, eram realizadas normalmen-
te as finais do Festival de Vôlei e Fu-
tevôlei. Ao fim dos eventos no Espaço 
Criança Sorriso (Rua Coberta), o públi-
co se dividiu entre ir para casa e con-
tinuar assistindo as finais do festival. 

Nelcir Dall´agnol, jornalista
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

Bônus fiscAl: 1,7%, máximo 
r$ 1,7 mil 

Inseminação artificial – r$ 35 cada 
– até dez por ano. Movimento de 
r$ 2 mil a r$ 5 mil o auxílio será 
de cindo inseminações. acima 
de r$ 5 mil, o auxilio será de 10 
inseminações. 

Silagem, plantio ou distribuidor de 
esterco – cada agricultor uma vez 
ao ano. Movimento de r$ 2 mil a 
r$ 5 mil o auxílio será de r$ 200. 
acima de r$ 5 mil, o auxilio será de 
r$ 400.

Melhorias na propriedade/
terraplanagem – r$ 10 o m2 de 
área construída para avicultura, 
suinocultura, bovinocultura de leite e 
galpão de fumo. 

Plasticultura – r$ 1 por m2

Proteção de fonte – r$ 300
Atendimento veterinário – 
ressarcimento de 70% do valor da 
consulta, limitado a r$ 80

Alunos do colégio agrícola – r$ 800 
por aluno, uma vez ao ano

Ampliação da rede de água – r$ 700 
Enterro de animais ou recolhimento  
– r$ 130 

Piso de bebedouro/sala de ordenha 
– r$ 10 m2, máximo de 100 m2 de 
piso

Açudagem- r$ 1 de área alagada. 
limpeza a cada 5 anos. Para 
açudes acima de 2 mil m2 precisa 
apresentar notas da venda de peixes 
ou compra de insumos. 

Alunos da casa familiar – r$ 1,8 mil 

cada aluno, uma vez ao ano. 

Cisternas – r$ 8 o m2 de abertura 
de boca. 

Brucelose e tuberculose – r$ 15. 
Constatada a doença, auxílio de 
10% do salário mínimo por animal, 
limitado a um salário mínimo pelo 
período de dois meses. 

Internet rural – o ressarcimento é de 
até r$ 500 por família que instalar a 
internet fibra óptica. 

Serviço de manutenção das estradas 
– destina-se apenas às estradas 
que dão acesso nas residências 
e carregamento de suínos, aves, 
peixes e leite. Para acesso na 
produção ou plantio, o auxílio no 
pagamento por hora de serviço, com 
limite de r$ 500 por propriedade e 
bloco de produtor, limitado a 50%.

eNcONTrO Valores do bônus fiscal foram atualizados e famílias 
que disponibilizaram cascalho foram homenageadas

conselho da agricultura realiza 
reunião de fim de ano em maravilha
CLEITON fERRASSO

O Conselho de Agricultura de 
Maravilha realizou reunião entre 
os membros, agricultores e admi-
nistração municipal, na noite do 
último dia 13, na Assommar. Du-
rante a reunião, foram repassados 
os novos valores do Bônus Fiscal 
da Secretaria de Agricultura e feita 
homenagem para as famílias que 
disponibilizaram cascalho para 
arrumar as estradas do interior. 

caScalhO
No total, 17 famílias que doa-

ram cascalho para a prefeitura ar-
rumar as estradas do interior re-

ceberam homenagem. É uma 
placa com o nome do proprietá-
rio assinada pela prefeita, Rosimar 

Maldaner; vice-prefeito, Sandro 
Donati; e secretário de Agricultu-
ra, Pedro Gilberto Ioris. Segundo 

Donati, onde é retirado o casca-
lho, a administração arruma o lo-
cal com as máquinas.

agricultores receberam placa em agradecimento pelo cascalho cedido

Encontro foi realizado na assommar

AtuALIzAÇÃO DO BônuS:

a SíNDrOme DO PequeNO PODer

Quando ganham algum poder, como um cargo de direção, algumas 
pessoas acabam adotando – de forma voluntária ou não – atitudes opres-
soras com amigos e colegas de trabalho”

Uma frase atribuída a Abraham Lincoln diz que “se você quer testar o 
caráter de um homem, dê-lhe poder”. Bom, existe uma síndrome conhe-
cida como “síndrome do pequeno poder”, que é uma situação comum a 
muitos ambientes, de familiares a corporativos. Exemplo: alguém é pro-
movido ou passa a ser responsável por decisões – pequenas ou grandes – 
que afetam aos demais e passa a usar dessa autoridade para tornar os dias 
mais fáceis ou mais difíceis para os outros.

Essa série de ações – conhecida como a tal síndrome – não configura 
uma patologia propriamente dita, mas pode levar a um sofrimento indi-
vidual e até mesmo à depressão. Tanto para quem tem (ou acha que tem) 
o poder quanto para as pessoas ao redor.

Essa síndrome faz com que a pessoa assuma uma atitude opressora, 
principalmente nas pessoas que ganham um poder, uma posição ou uma 
responsabilidade e acabam usando isso de forma muito rígida, sem levar 
em consideração as pessoas ou as situações. 

Esse tipo de comportamento é uma distorção da realidade. É como 
se, no momento em que eu assumisse o cargo, uma luz divina caísse so-
bre a pessoa e eu a tornasse o grande líder. Na verdade isso não acontece. 
O erro está principalmente em colocar pessoas despreparadas em fun-
ções de liderança. A síndrome do pequeno poder também pode ser sinal 
de uma autoestima “esburacada” ou de falta de confiança nas próprias 
capacidades.

Pequeno poder e assédio moral, porém, são duas coisas diferentes. 
Enquanto a síndrome do pequeno poder é um conjunto de compor-

tamentos que, a princípio, se aplica de forma quase generalizada, o as-
sédio moral tem outras características, mesmo sendo as duas categorias 
são de ordem moral. Ambas as situações fazem referência a uma pessoa 
usando de forma incorreta o poder a ela conferido. Mas o assédio mo-
ral é, normalmente, direcionado a uma pessoa específica, não generaliza-
da. Além disso, ele pode ocorrer em todos os tipos de relação hierárquica: 
pais e filhos, professores e alunos, patrões e empregados. 

O pequeno poder, por sua vez, estende-se a todo um grupo de pesso-
as. O problema não é o poder em si, mas o posicionamento da pessoa em 
questão frente a ele. As relações de poder são parte da vida em sociedade. 
Muitas vezes o indivíduo nem tem uma posição de poder, mas tem uma 
atitude nesse sentido, de querer controlar determinada situação. Mas o 
verdadeiro líder não se utiliza de sua posição para prejudicar outras pes-
soas ou dificultar seu cotidiano.

Desvencilhar-se das ações de uma pessoa com sinais da síndrome 
do pequeno poder não é simples. De fato é muito difícil ajudar, nesses ca-
sos, porque geralmente a pessoa está muito inflada, sentindo-se muito 
bem. Não há um espaço de vazio ou tristeza para que você possa ajudar. 
Enquanto ela não encontrar uma barreira, não ouvir um ‘não’, é compli-
cado interromper o ciclo. 

É muito perigoso quando alguém confunde os privilégios de um car-
go ou posição com aquilo que é real. Isso porque, cedo ou tarde, have-
rá uma situação que mostre que não se é tão poderoso assim. Quando o 
poder que você tem não é estruturado e fundamentado, ele é imaginário. 
Então você vale pelo quê, na verdade? Certamente há um buraco muito 
grande, a pessoa tem que se firmar em coisas que não são sólidas. 

Embora pareça difícil conviver com alguém a quem o poder parece 
ter “subido à cabeça”, pode ser ainda mais penoso ser aquele que não tem 
consciência plena dos limites de seu poder.

Pessoas sofrem. A situação não é cômoda para elas, é muito desgas-
tante e gera sofrimento para os dois lados, tanto para quem convive 
com ela quanto para a própria. 

Nos casos em que a estrutura psíquica do indivíduo não é bem 
elaborada, defrontar-se com esse tipo de percepção da realidade 
pode mesmo levar à depressão.

Hoje nós vivemos uma época e um sistema onde é fácil subir 
com a cabeça. 

Minha sugestão é que sempre aja um acompanhamento de um 
profissional para tutelar os interesses dos responsáveis que atri-
buem esses poderes e cuidar da saúde das pessoas dentro qualquer 
forma de hierarquia.
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LUIZ CARLOS
PRATES

PrazO Após vários problemas de projetos e burocráticos, governo pode 
dar andamento à obra que é aguardada há anos pela comunidade

Governo pode licitar em janeiro reforma 
da escola Nossa Senhora da Salete
EDERSON ABI

A reforma da Escola de Edu-
cação Básica Nossa Senhora da 
Salete tem novo prazo, mas o so-
nho de ver a estrutura totalmen-
te reformada e pronta está ainda 
muito longe. O cenário já perdu-
ra por anos e o projeto tramita a 
passos lentos no governo estadu-
al. A reportagem do Jornal O Lí-
der conversou com a Secretaria 
de Estado da Educação e obteve 
um novo prazo. 

De acordo com a assessoria 
da pasta, o projeto está na Secre-
taria de Estado da Infraestrutura 
para os últimos ajustes e deve ser 
liberado em breve. A expectativa 
da Secretaria de Educação é ini-
ciar a licitação no mês de janeiro, 
após receber o projeto pronto. No 
entanto, é uma estimativa.

Na comunidade escolar, a ex-
pectativa é grande para um desfe-
cho concreto e um prazo real para 
o projeto ser colocado em prática. 

O novo diretor da escola é Odair 
Batistello e ele deve acompanhar 
os trabalhos a partir de janeiro, 
com o objetivo de iniciar a obra o 
quanto antes. 

Até o momento, não há infor-
mação assertiva sobre o remaneja-
mento de alunos e como tudo vai 
acontecer quando a obra começar. 
Mas, o governo estuda o caso.  

Só PrOmeSSaS
Para se ter uma ideia de 
como a obra está atrasada 
e os problemas prejudicam 
a tramitação do projeto, o 
governo estadual afirmou 
ainda em junho de 2017 que 
a reforma poderia começar 
no segundo semestre 
daquele ano. No anúncio, 

os alunos seriam retirados 
para o trabalho e a obra teria 
previsão de um ano.
Pelo antigo projeto, 
4.998,4m² seriam 
reformados e a ampliação 
seria de 1.679m². O 
valor dos investimentos, 
inicialmente, era de quase 
r$ 4 milhões. 

Divulgação

além da reforma, escola terá ampliação da estrutura física para mais capacidade de espaço interno

Projeto travou após problemas com repasse de terreno que será usado para ampliação

POr ONDe aNDarãO?
Vou relembrar, ou quem sabe recontar, uma história ao 

meio de muitas de que fui testemunha. Faz muitos anos, diri-
gi um curso de comunicação verbal e oratória, bem no centro 
de Florianópolis, num prédio na frente da figueira famosa, 
edificio João Moritz... Vários e vários rútilos nomes da políti-
ca e sociedade catarinense passaram por meu curso; fico fe-
liz em ver alguns deles hoje em Brasília, mais não digo, não 
gosto de propaganda em cima de nomes pessoais, basta con-
tar do milagre, não dos santos...

Um dia tocou o telefone do meu curso. Era uma senhora, 
a quem eu bateria palmas se agora me estivesse “ouvindo”... 
Ela ligou e me perguntou, eu anunciava diariamente o cur-
so num jornal local, se eu poderia atender ao filho dela. Fiz à 
senhora duas indispensáveis perguntas: - Ele sabe deste seu 
telefonema? Ele concorda com a sua ideia de fazer um curso 
de oratória? Às duas perguntas ela respondeu positivamen-
te. Dissa à senhora mãe que ela então podia mandar o seu fi-
lho me procurar.

O garotão, 16 anos, chegou, educado, e não quis sentar, 
havia duas confortáveis poltronas de couro na minha sala, 
ele as recusou. Queria ficar de pé e de pé ficou por uma hora. 
Em todas as aulas o garotão ficou de pé, inquieto, mas mui-
to bem-educado.

Numa certa tarde quando eu dizia a ele da importância 
de varrer as gírias e as vulgaridades da fala, de falar o mais 
corretamente possível e sem chulismos, ele parou e me disse 
que falando desse modo com os amigos dele aos fins de tar-
de no bar “Coxixo” ele seria gozado, ridicularizado. Concor-
dei com ele e expliquei. Os que chegam com uma proposta 
pessoal de qualidade são falsamente ridicularizados, são, na 
verdade, admirados e mesmo “temidos”... Ouvi do medo do 
jovem em ser rejeitado pela fala “grãfina” e disse a ele que 
o tempo ia passar e que anos mais tarde ele e os amigos se 
reencontrariam... Ele, o ex-aluno de oratória, atrás de uma 
mesa, dirigindo um negócio, e os amigos lhe batendo à por-
ta pedindo emprego...

Tende a ser assim a vida, os que têm um projeto, um ob-
jetivo, um sonho, cruzam a linha da vitória na vida, os outros 
batem palmas ou pedem ajuda.

Gostariam de saber por onde andam a mãe dele e o jo-
vem que me foi procurar...

DeSPuDOr
Dia destes, um cidadão bem conhecido de Florianópolis foi 

abordado por uma mulher na rua que lhe pediu um especial fa-
vor: ela queria que ele lhe desse um fogão, que para ele um fogão 
não seria nada, disse ela... O sujeito, é claro, não deu o fogão, era 
só o que faltava. Ele agora anda sendo destratado por aí porque 
não deu o fogão. Tem cabimento? Dei a ele um conselho: arru-
mar dois “amigos” e mandá-los procurar pela “pedinte”...

fuGa
O Brasil vai de mal a pior. Nem vou falar das “invasões” 

a Florianópolis... Muita gente está juntando o que pode e se 
mudando para o exterior, simplesmente porque são pessoas, 
muitas delas, conhecidas e por aqui são achacadas, assusta-
das e cerceadas de ir e vir em paz. Alguém tem que fazer al-
guma coisa. Mas quem? Melhor é cair fora mesmo.

falTa Dizer
Do livro “Sucesso, Paz Interior e Felicidade” peguei esta 

frase: “O casamento é uma escola onde se aprende tarde de-
mais”. Sim, é verdade para os apressados. Quem para, olha 
e escuta tende a errar menos, mas é preciso sensibilidade e 
controle emocional para isso. No mais, pura verdade. 
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CLEITON fERRASSO

A designer de moda Susa-
ne Zanin, natural de Maravi-
lha, lançou sua marca de rou-
pas femininas no sábado (14), 
na loja Duetto Concept. Inti-
tulada Coradi, o estilo é volta-
do para mulheres que buscam 
exclusividade e que pensam 
na sustentabilidade. “A ideia 
é que a pessoa se sinta única 
ao usar e que, ao sair, não en-
contre outras pessoas usando 
a mesma roupa”, conta a em-
preendedora individual. 

A designer conta que tra-
balha a sustentabilidade tam-
bém para ajudar a diminuir a 
poluição ambiental. “Uso te-
cido sustentável que utiliza 
água de reuso. São biodegra-
dáveis. Em ambiente de ater-
ro sanitário, por exemplo, de-
gradam-se em até três anos. 
Possui antiodor permanen-

mODa Peças são voltadas para mulheres que buscam exclusividade

Designer de moda lança marca exclusiva 
de roupas em maravilha

te, ou seja, se a pessoa quiser, 
não precisa lavar, nem passar. 
Além disso, a etiqueta é de pa-
pel reciclado com sementes 

de margaridas. Então se a pes-
soa plantar esse papel vai nas-
cer uma flor”, destaca.

Outro diferencial é a men-

sagem que contém na etique-
ta. “Eu me inspirei na poesia 
e em cada vestido tem uma 
mensagem. Também valori-

zo muito a luta das mulheres 
na sociedade. Então o ícone 
da marca é uma rosa com uma 
margarida, que são as flores 
preferidas das minhas avós”, 
diz Susane. 

A história da marca foi 
inspirada na bisavó. “Em 
2011, quando estava fazen-
do um trabalho de faculda-
de, eu precisei pegar fotos an-

tigas da família e quando li 
o nome: Marcelina Mada-
lena Coradi Colussi, Cora-
di me chamou muito a aten-
ção”, explica. 

Nesta semana foi lança-
do o site da marca: coradi.life. 
Agora, para quem quiser co-
nhecer um pouco o trabalho, 
pode conferir no Instagram: 
Coradi oficial.

Susane zanin lançou marca de roupas para mulheres que buscam exclusividade 

Trabalho foi pensado no bem-estar e cada etiqueta tem poesia e sementes de flores

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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“Eu gosto do 
impossível porque lá a 
concorrência é menor” 

WALT DISNEYpor RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Salário mínimo de 2020 ficará acima 
de R$ 1.031, garante Paulo Guedes

O valor do salário mínimo para 2020, a ser anunciado até 31 de dezem-
bro, ficará acima dos R$ 1.031 aprovados no Orçamento Geral da União, 
disse o ministro da Economia, Paulo Guedes, na quar-
ta-feira (18). Em entrevista coletiva para fazer um 
balanço de fim de ano, ele disse que o valor fi-
nal dependerá do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC), que mede a inflação 
para as famílias de menor renda. No entan-
to, o recente repique da inflação deve elevar o 
mínimo para um salário maior que o previsto.

Puxada por carnes, cesta de Natal fica 3,19% 
mais cara em 2019

A cesta de 15 itens mais procurados pelos consumidores durante o Natal ficou 
3,19% mais cara em 2019 ante 2018, segundo o Índice de Preços ao Consu-
midor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). A va-
riação foi puxada pela alta dos preços de carnes, que devem fechar o ano 
com crescimento de até 20% no nível de preços. Na cesta, o item que mais 
avançou foi o lombo de porco com osso, cujo preço subiu 24,02% nos 12 me-
ses até a segunda quadrissemana de dezembro. A variação é quase o dobro 
da observada no segundo item com maior crescimento, o macarrão espaguete 
(13,36%), com alta influenciada pela depreciação do real que encarece o trigo im-
portado. Em uma segunda lista de itens de Natal elaborada pela instituição, to-
das as proteínas mostram avanço. O pernil com osso tem o maior crescimento, de 
50,39%, seguido pelo filé mignon, com 46,49%, e pela picanha, com 22,88%. Pressio-
nado pelo aumento das outras proteínas, o frango também mostrou alta, de 10,82%.

SInDICAtOS PERDERAM 1,552 MILhÃO DE 
fILIADOS EM 2018

No ano 2018 apenas 11,518 milhões de trabalhadores eram associados a sindica-
to. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua): Características adicionais do mercado de trabalho, apurada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado representa redução de 
11,9% no contingente de sindicalizados em relação a 2017. A sindicalização alcan-
çou 12,5% dos 92,333 milhões de ocupados em 2018, o menor patamar da série histó-
rica iniciada em 2012. Em 2018 a atividade da Agricultura, pecuária, produção flores-
tal, pesca e aquicultura tinha uma das mais elevadas taxas de sindicalização (19,1%), 
atrás apenas da administração pública, defesa e seguridade social, educação, saú-
de humana e serviços sociais (22,0%). Em relação ao nível de instrução dos trabalha-
dores, quanto maior a escolaridade, maior a taxa de sindicalização: 8,1% dos trabalha-
dores com ensino fundamental completo e médio incompleto eram sindicalizados, 
mas esse percentual subia a 20,3% entre os ocupados com nível superior completo.

STF decide que é crime deixar de 
pagar ICMS de forma intencional

Por 7 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu na 
quarta-feira (18) que é crime deixar de pagar o Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) já declarado des-
de que haja intenção de não pagar e que se trate de um deve-
dor contumaz. O ICMS é um imposto estadual que incide so-
bre a movimentação de mercadorias e está embutido no preço. 
É pago pelo consumidor no momento da aquisição do produ-
to ou serviço. Embora o recolhimento possa ter sido declarado 
ao poder público, em alguns casos empresas recebem e não re-
passam o valor ao tesouro estadual. Os sete ministros que for-
maram a maioria consideraram que essa dívida declarada, mas 
não paga por empresários configura apropriação indébita, com 
pena de detenção de seis meses a dois anos e multa. A maioria 
também entendeu que, para ficar caracterizado o crime, é pre-
ciso ser comprovado o dolo (intenção deliberada de não pa-
gar o tributo) e o autor deve ser um devedor contumaz, com 
comportamento reiterado de inadimplência. Segundo os mi-
nistros, somente se caracteriza a conduta criminosa se houver 
apropriação do que efetivamente foi cobrado do consumidor.

Mais de 1 milhão de brasileiros passaram 
a trabalhar em veículos ou na rua

Em meio a um cenário ainda de dificuldade de recuperação dos postos de 
trabalho formais extintos durante a crise, o mercado de trabalho se expan-
diu no último ano com mais profissionais atuando como motoristas por apli-
cativo e vendedores ambulantes. O número de pessoas trabalhando, tanto 
em veículo automotor, quanto em via pública, alcançou patamar recorde em 
2018. Há 1,060 milhão de brasileiros a mais nessa situação em comparação a 
2017. O Brasil já tem 3,586 milhões de pessoas trabalhando em veículos, 810 
mil a mais que no ano anterior, aumento de quase 30%. Outros 2,304 milhões 
atuavam nas ruas, 249 mil a mais em um ano, 12,1% de crescimento no total 
de ambulantes. O cálculo exclui os empregados do setor público e os traba-
lhadores domésticos. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Do-
micílios Contínua (Pnad Contínua): características adicionais do mercado de 
trabalho, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Pequenos municípios do Oeste têm 
alta empregabilidade no setor público

Um diagnóstico elaborado pelo Sicredi Alto Uruguai e 
Universidade Federal de Santa Maria apontou que muni-
cípios pequenos têm alta empregabilidade no setor pú-
blico. O documento, intitulado Aceleração Regional, foi 
apresentado nesta semana em Maravilha. No total, 13 mu-
nicípios do Oeste, que são abrangidos pelo Sicredi, con-
templam o estudo. O que chama a atenção é o núme-
ro de empregos na administração pública dos pequenos 
municípios. Iraceminha, por exemplo, aparece com 45% 
do trabalho concentrado no setor público. Flor do Ser-
tão 43%, Cunhataí 37% e Riqueza 30%. A média em San-
ta Catarina é 10%. Maravilha está abaixo desse ranking, 
com 7%. Para o professor Nilson Luiz da Costa, da UFSM, 
isso é preocupante. “Isso é um aspecto a destacar. Se 
de um lado a prefeitura é importante porque gera em-
prego, por outro lado isso revela também uma incapa-
cidade das economias locais de gerar novos postos de 
trabalho. É justamente nesses municípios que seria in-
teressante aprofundar o estudo para identificar as po-
tencialidades e projetar o município para fora”, avalia.
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por IZOLDI E ANDRE LUIZ PINHEIRO

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

Mais natural Maravilha

QUANTO MAIS NATURAL MELHOR!

O DeSafiO De maNTer-Se SauDÁvel cOm 
aS cOmemOraÇõeS De fim De aNO

Por mais que cuidemos da 
alimentação durante todo o 
ano, chega o fim de ano e, com 
as festas e comemorações, 
geralmente comemos mais 
do que deveríamos. Estas 
derrapadas gastronômicas 
podem provocar muitas toxinas 
no organismo, que, além do ganho 

de peso, podem gerar problemas 
cardiovasculares e aumento no 
colesterol, triglicerídeos e gordura 
no fígado.
além disso, o excesso de comida, 
álcool e gorduras gera uma 
grande quantidade dos chamados 
“radicais livres” em nosso 
organismo que, obviamente, 

devem ser eliminados. além 
disso, nosso organismo também 
está sob ataque constante da 
poluição externa. ao nosso redor, 
os metais pesados e toxinas 
estão presentes em múltiplas 
formas, como pesticidas, 
gasolina, cigarros, aditivos 
alimentares e medicamentos. 

Diante disso, é importan-

te desintoxicar o organismo 

e para isso podemos contar 

com a chlorella! Seu uso diá-

rio é como convocar um exér-

cito minúsculo dentro do seu 

corpo para lutar na batalha da 

remoção de toxinas dos seus 

tecidos. A chlorella é uma 

microalga verde considerada 

um poderoso desintoxican-

te de todo organismo que, li-

teralmente, se liga nas toxinas 

como uma esponja, promo-

vendo a desintoxicação que 

eu e você precisamos. 

Outra forma para desinto-

xicar o organismo diariamen-

te é tomar chimarrão com a 

erva-mate Biolev Detox, que 

traz em sua composição os 

chás que auxiliam na desinto-

xicação. Assim você pode aliar 

o hábito diário de tomar um 

gostoso chimarrão com a de-

sintoxicação do organismo!

Desintoxique o organismo 

com chlorella e Biolev Chi-

marrão Detox da Mais Natu-
ral e mantenha uma alimen-

tação saudável e equilibrada 

para sua saúde e bem-estar!

O Fundo de Previdência Si-
credi Fic RF IS Prev Reserva re-
cebeu avaliação cinco estre-
las na categoria Renda Fixa do 
ranking Previdência Valor/FGV 
2019, que busca fornecer infor-
mações para os investidores. 

A classificação é a mais alta 
possível no critério da publica-
ção, indicando os produtos de 
investimento mais atrativos des-
tinados exclusivamente para os 
planos de previdência privada. 
“Esse produto é, atualmente, o 
melhor produto de Renda Fixa 
do nosso portfólio em previdên-
cia privada. Como ele apresen-
ta taxa de administração e valor 
de entrada mais baixos na com-
paração com o mercado, se tor-
na acessível e rentável”, expli-
ca Filipe Gonçalves, gerente de 

Produtos de Investimento do 
Banco Cooperativo Sicredi. O 
executivo complementa que o 
fundo é indicado para inves-
tidores de perfil conservador.

O estudo, elaborado pelo 
jornal Valor Econômico, em 
parceria com o Centro de Es-
tudos em Finanças da Esco-
la de Administração de Empre-
sas de São Paulo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV), con-
templa também classifica-
ções de fundos balanceados 
com até 15% de renda variá-
vel, balanceados com 15% a 
30% em renda variável, balan-
ceados acima de 30%, mul-
timercados e data-alvo, e 
analisou 569 fundos de inves-
timento que recebem recur-
sos de planos de previdência.

SicreDi

NaTal e aNO-NOvO 

fundo de Previdência recebe 
avaliação cinco estrelas 

Bancos e órgãos públicos 
terão horários diferenciados 
de atendimento 
CARINE ARRENHADT 

A semana do Natal e Ano-
Novo muda o atendimento em 
estabelecimentos públicos e 
comerciais. Em Maravilha as 
repartições públicas do mu-
nicípio não terão atendimen-
to nos dias 25 e 1º, e horá-
rios diferenciados nos dias 24, 
26, 31 e 2. Na véspera de Na-
tal e Ano-Novo o atendimento 
é somente no período da ma-
nhã, e nos dias 26 e 2 somen-
te à tarde. O plantão na saú-
de será no Hospital São José. 

Os bancos também têm 
horários diferenciados. Confira:

Bradesco: Não terá aten-
dimento nos dias 25, 31 e 1º. 

No dia 24, atende das 9h às 11. 
Banco do Brasil: Sem 

atendimento nos dias 25 e 1º 
e ponto facultativo nos dias 
24 e 31 a partir das 14h. 

Sicoob: Sem atendimen-
to nos dias 25, 31 e 1º. No dia 
24 atende das 8h30 às 11h. 

Sicredi: Não terá atendi-
mento nos dias 25, 31, e 1º. No 
dia 24 atende das 8h30 às 11h.

Extracredi: Sem atendi-
mento nos dias 24, 25, 31 e 1º. 

Sulcredi: Não tem aten-
dimento nos dias 25, 31 e 1º. 
No dia 24 atende das 9h às 
11h e no dia 2 das 12h às 15h. 

Caixa: Sem atendimen-
to nos dias 25, 31 e 1º. No 
dia 24 atende das 9h às 11. 
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

Tem coisa mais prazerosa do que 
você ser lembrado na época mais 
emocionante do ano? O Natal e Ano-
Novo mexem com nossas emoções, 
pois é um tempo de esperança e re-
novação. Em dezembro as pessoas 
costumam trocar presentes e car-
tões com mensagens natalinas e vo-
tos de felicidades para o ano que 
está chegando.

Mas não é só enviar cartões com 
belas mensagens de Natal e Ano-No-
vo que tem tradição. Outros hábitos 
ao redor do mundo chamam a aten-
ção pela curiosidade que despertam.

Em alguns países da Europa, as 
tradições de Natal chegam a ser até 
como superstições ou simpatias. Na 
Suécia, durante a ceia natalina é ser-
vido um pudim com uma amêndoa 
dentro. Quem pegar o pedaço com 

ela dentro vai ter sorte no amor du-
rante todo o ano vindouro.

Em países mais pobres da Amé-
rica Central, o costume de ganhar 
presentes de Papai Noel é seguido 
de uma ação inusitada. Os sapatos 
são colocados embaixo da árvore de 
Natal e cobertos por galhos de árvo-
res secos. A ideia é pedir que o bom 
velhinho substitua-os por presentes 
durante a madrugada de Natal.

Mesmo o Japão não sendo um 
país que preza pelas tradições cris-
tãs, as famílias costumam comemo-
rar o Natal de uma forma bem inu-
sitada. Algumas delas saem para 
jantar em redes de restaurantes oci-
dentais. A ideia é usufruir um pouco 
do costume do restante do mundo.

Em Portugal a história é outra. 
Os parentes e amigos que já faleci-

dos recebem uma homenagem tris-
te. Durante o café da manhã do dia 
de Natal, alguns assentos são reser-
vados para aqueles que já se foram. 
É uma forma de lembrar a todos que 
aquele ente querido faz muita falta e 
todos desejariam que ele ainda esti-
vesse por aqui.

Independente das tradições e 
das crenças de cada um, o importan-
te é lembrar que o Natal simboliza o 
nascimento de Jesus Cristo e está as-
sociado à época de paz, de família 
reunida, de carinho, de amor a Cris-
to e ao próximo, de alegria e, princi-
palmente, de esperança. Jesus trou-
xe a esperança de um mundo melhor 
e devemos reforçar este ensinamen-
to. Esperança por dias melhores, por 
uma vida melhor; ser a própria espe-
rança e dar esperança ao próximo.

Desejamos a todos um feliz Natal 
e um excelente ano-Novo!
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NELCIR DALL´AGNOL

A ordem de serviço para 
fazer a cobertura da arqui-
bancada do Estádio Munici-
pal Osvaldo Gomes Werner 
de Maravilha foi entregue à 
empresa ganhadora da lici-
tação na manhã de segun-
da-feira (16), no gabine-
te do Executivo municipal. 
Será repassado para a em-

SicOOBcaP 2019/2020
Sicoob credial já entregou r$ 28 mil em prêmios 

Feita exclusivamen-
te para associados do Si-
coob SC/RS, sendo pessoa 
física ou jurídica, a Cam-
panha Sicoobcap é reali-
zada do seguinte modo: a 
cada R$ 50 integralizados 
em sua conta capital, o as-
sociado recebe um núme-
ro da sorte para concor-
rer a quatro casas e R$ 800 
mil que estão sendo sorte-
ados no período de junho 
de 2019 a março de 2020. 

Até este mês de dezem-
bro, já foi contabilizada a 
entrega de R$ 28 mil em 
prêmios para os associados 
do Sicoob Credial, sendo es-
tes divididos em dois prê-
mios de R$ 1 mil e quatro 
prêmios de R$ 500 por mês.

Um dos sorteados é o 
associado Helvin Schegos-

chewski, de Cunha Porã, 
que já recebeu quatro pre-
miações este ano. “A co-
operativa me ofereceu o 
produto e eu investi, pois ti-
nha um retorno favorável 
e bons prêmios. Com sor-
te fui contemplado qua-
tro vezes e pretendo con-
tinuar investindo”, relata.

Para o presidente do Si-
coob Credial, Hermes Bar-
bieri, a campanha é van-
tajosa para os associados 
participantes. “Os sor-
teios são mensais e a par-
tir da primeira integrali-
zação, o associado já pode 
concorrer. Ainda restam R$ 
37 mil em premiações lo-
cais e quatro casas a nível 
de Estado que serão sorte-
ados em 2020, vale a pena 
participar”, finaliza. Os pró-

helvin Schegoschewski, de Cunha Porã, já foi contemplado quatro vezes 

Divulgação

PrOTeÇãO Obra vai custar R$ 264.957,39 e será executada pela 
empresa Nativa Projetos e Construção

estádio Osvaldo Gomes Werner 
terá arquibancada coberta

presa Nativa Projetos e 
Construção o valor de R$ 
264.957,39, para execução 
completa da obra, que tem 
prazo de quatro meses.

A indicação foi do vere-
ador Celso Antônio Ledur 
(PSB). “A ideia surgiu em 
uma edição da Copa Mara-
vilha, quando umas duas 
dezenas de pessoas pro-
curavam se abrigar do sol 

forte, na sombra da tor-
re de iluminação do está-
dio. Então conversei com 
o vice-prefeito, Sando Do-
nati, o qual me disse que 
ainda dentro do mandato 
seriam feitos esforços para 
que a obra acontecesse, e 
ela está aí”, disse Ledur.

Para o diretor de Es-
portes do município, Edi-
nar Zardo, o ideal era fa-

zer a inauguração na Copa 
Maravilha de 2020. “Sabe-
mos que isso não vai ser 
possível, paciência, deve-
mos primar pela seguran-
ça dos participantes, mas 
com certeza a inaugura-
ção vai ser feita em ou-
tra oportunidade e a ho-
menagem à família Werner 
também, do jeito que me-
recem”, conta Zardo.

ximos sorteios serão reali-
zados em 2020, nos dias 4 

de janeiro, 5 de fevereiro, 
7 de março e 21 de março. 

Ordem de serviço foi entregue para a empresa na presença de membros da família Werner e servidores municipais 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

A prefeitura de Maravilha efetuou o último pagamento do ano para 
os produtores rurais que acessaram os programas de incentivo man-
tidos pelo município para auxiliar a agricultura. O total do mês foi de 
R$ 85 mil.  Em 2019 o valor repassado direto para os produtores ru-
rais através dos programas de incentivo foi de mais de R$ 1,6 milhão. O 
secretário de Agricultura, Pedro Gilberto Ioris, destaca que para 2020 
os valores de diversos programas foram ampliados. Ele enfatiza ain-
da que o programa Internet Rural, último a ser implantado, levou in-
ternet por fibra óptica a mais de 100 famílias do interior neste ano. 

A rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha di-
vulgou nesta semana um ba-
lanço das atividades realizadas 
durante o ano. Conforme a pre-
sidente da Rede, Meri Teresinha 
Ranzan, o ano 2019 foi muito pro-
dutivo nas ações voltadas à saú-
de da mulher, além do trabalho 
com as acometidas e vitoriosas e 
visitas do médico ginecologista. 

Para alcançar os objetivos a 
Rede atuou por meio da execu-
ção direta de projetos, progra-
mas ou planos de ações, com 
doações de recursos físicos e hu-
manos à comunidade. A enti-
dade comunica que está em re-
cesso até o dia 20 de janeiro. 

cONquiSTaS e NÚmerOS De 2019 
- Manutenção do títu-

lo de entidade filantrópica
- Realização de exa-

mes preventivos, totalizan-
do 1.559 mulheres atendidas

- Projetos aprovado no Fó-
rum da Comarca de Mara-
vilha para compra de ma-
teriais para preventivos

- Projeto aprovado no Fó-
rum que contemplou a rea-
lização de 40 mamografias 
e 40 ecografias mamárias

- Encaminhamentos para 
40 ecografias mamárias re-
cebidas como doação

- Realização da Campa-
nha Outubro Rosa, garantindo a 
conscientização e a prevenção

- Realização do Chá 
Rosa, com aproximadamen-
te 400 ingressos vendidos

- Projeto Vida Mulher: com 
atendimentos e atividades para as 
mulheres acometidas pelo cân-
cer, com profissionais nas áreas 
de ginecologia, fisioterapia, psi-
cologia, nutricionista, pilates, as-
sistente social e enfermagem

- Projeto Visita Rosa: con-
templa visitas domiciliares se-
manais às acometidas

- Projeto Laço Rosa: reali-
zou palestras em escolas, co-
munidades e empresas

- Projeto Pérolas: reali-
zou trabalhos manuais e ações 
de socialização das mulhe-
res com câncer de mama e colo 
de útero com encontros se-
manais na sede da entidade

- Projeto Brechó Solidá-
rio: continuidade da comer-
cialização de roupas doadas 
pela comunidade, reverten-
do em valores que servem para 
a manutenção da entidade

- Projeto Mobilizar para 
Construir: mobiliza o maior 
número de pessoas, empre-
sas, políticos e comunida-
de em geral para buscar recur-
sos para a construção própria

eDucaÇãO

maravilha

rePaSSe

creche plantão vai 
atender 143 crianças

rede feminina divulga 
balanço das ações 2019 

agricultores recebem pagamento 
dos programas de incentivo 

A Secretaria de Educação de 
Maravilha vai atender 143 crian-
ças na creche plantão em janei-
ro de 2020. A seleção das crianças 
foi feita por meio de levantamen-
to realizado pela secretaria, quan-
do foi encaminhado aos pais que 
têm filhos matriculados na edu-
cação infantil um requerimento, 
no qual eles informaram se pre-

cisam ou não da creche plantão. 
A secretária, Rosimé-

ri Rodrigues da Silva, desta-
ca que as crianças serão divi-
didas em turmas e atendidas 
no CEI Criança Feliz, próximo 
do Centro Educacional Mun-
do Infantil (Caic). O atendimen-
to começa na tarde do dia 2 de 
janeiro e segue até o dia 31. 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE dE REQUINTE

Vitrine

Já faz tanto tempo que eu não escrevo para o senhor, 
não é? Mas hoje, meu bom velhinho, resolvi resgatar 
aquela criança de brilho nos olhos e o coração cheio 
de esperanças que ainda vive dentro de mim. Não sou 
mais aquela criança e meus pedidos mudaram um 
pouco, mas com certeza o senhor poderá me atender.
Eu gostaria de uma pequena caixa vermelha. isso 
mesmo, vermelha. Pois representa a vida.
Para que eu quero essa caixa? Eu explico:
Dentro dela vou guardar todo o amor que eu tenho 
para dar, toda a esperança que vive dentro de mim, 
toda a saúde que eu possa ter, todo o carinho que eu 
tenho para distribuir.
vou guardar também a compreensão. Ela está tão rara 
hoje em dia. Guardarei também a solidariedade, que é 

tão necessária. Guardarei todos os meus sonhos para 
que nenhum fuja entre os meus dedos. Nela vai servir 
também o meu sorriso, para que eu possa ofertar aos 
amigos a quem tanto amo.
vou guardar também todos os momentos felizes, 
pois não quero me esquecer de nenhum. a minha 
gargalhada infantil. a minha saudade, porque nela 
existe a prova do amor e de bons momentos. a 
confiança, pois sem ela não vivemos. a minha 
lealdade, para que com ela possam contar. a 
felicidade, para que eu possa compartilhar. O brilho 
do meu olhar.
Nela também guardarei os meus desejos mais 
secretos para que um dia eles possam se realizar. as 
lágrimas, pois elas também são de felicidade. Todos 

os aprendizados que a vida me fez passar, para que 
eu seja uma pessoa cada vez melhor.
O senhor deve estar se perguntando onde vou 
guardar essa caixinha? E eu lhe respondo:
Dentro do meu coração, pois de lá sei que ela jamais 
se perderá e para sempre vai ficar.
Meu bom velhinho, faça que com a chegada do 
Natal a criança que cada um tem dentro de si nasça 
novamente. Que o menino Jesus nos abençoe e proteja.
a minha criança está viva e cheia de sonhos à espera 
do meu pequeno milagre de Natal.

desejo-lhes um santo e feliz Natal e que todos 
possuam essa caixinha vermelha cheia de boas 

energias e que 2020 seja próspero!

carTa Para O PaPai NOel
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por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

aGeNDa De eveNTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 36

II
CONTENDER

PSORIASE
ATARDCC
IRAPELO
DUETOAN

CATAARC
CIAFREI
OVULOCL

EMOISSEI
EASSADA

ADULTOOD
INGAORO
ASREGAR

Apresen-
tar como
objeção 

"Rindo à
(?)", su-
cesso do 

Falamansa

Lista de
erros de
uma obra

escrita

Número
de anos
de uma
pessoa

A explica-
ção que

torna com-
preensível

Que res-
tabelece

a paz

700, em 
algaris-

mos
romanos

Intenção
de quem
dá o nó

Convite
para se
prestar
auxílio

Formação
comum

dos
sertanejos

Joana
d'(?),

heroína
francesa

A meda-
lha do 

campeão 
(símbolo)

Defesa de
castelo

medieval

Célula
sexual

feminina
(Genét.)

Mem de
(?), figura
histórica

A "tribo"
do rock
melan-
cólico

"Monta-
nha", em

"orografia"

Aguar;
irrigar Símbolo do 

Arsênio

Educativo
Aristó-
fanes

(Teatro)

Doença 
dermato-
lógica au-
toimune

que
provoca
lesões e
coceiras

Gato, em
inglês

Companhia
(abrev.)

(?) Cane-
ca, mártir
brasileiro 

Relacionar

Imigrante
japonês
Álgebra
(abrev.)

Cozida 
no forno
Algumas
pessoas

Amadure-
cido;

crescido
Planta usa-
da em arbori- 
zação urbana

Otto Dix,
pintor

(?) Mandino,
escritor

3/arc — cat. 4/ingá. 5/apelo. 6/listar.

eSPaÇO GOurmeT

24/12 Show com Emerson & Henrique – 23h55 – Green Club
 
28/12 Festa Noche Loca – 23h30 – Green Club

31/12 Show Nacional – 22h – Play Club 
- Show da Virada – 23h – Espaço Criança Sorriso

11/01 Show Nacional com Antony & Gabriel – 23h – Play Club

maravilha INGREDIENTES
1 tender
100 ml de azeite 
2 colheres (sopa) de margarina
cravos a gosto

MODO DE PREPARO
Retire o tender da embalagem, coloque na 
forma para assar, passe margarina em tor-
no do tender (1 colher) e regue com 1/4 
do azeite. Asse durante 20 minutos, colo-

TeNDer 
SimPleS (SalGaDO)

que o resto da margarina sobre o tender e re-
torne ao forno. Asse durante o resto do tem-
po, até estar dourado, intercalando o tempo 
para continuar regando com o azeite. Quan-
do estiver pronto, faça os tradicionais cortes 
em quadrado e coloque os cravos nesses vãos.

Assim como acontece des-
de os anos 2000, a maior auto-
ridade em cores do mundo in-
teiro já informou o resultado 
de suas pesquisas: 2020 será 
um ano azul! A Pantone, em-
presa americana amplamen-
te conhecida pela pelo seu sis-
tema de cores, que através da 
numeração permite uma re-
produção precisa e linguagem 
padrão em cores, anunciou 
que a cor que transmitirá o 
sentimento do nosso ano 2020 
será o Classic Blue, Azul Clás-
sico em inglês, na numeração 
19-4052. 

De acordo com a Pantone, 
a cor é “identificada pela nossa 
psique como cor tranquila, traz 
paz e serenidade, oferecendo 
uma sensação de proteção ao 
espírito humano. Impactando 
sobre a concentração e trazen-
do uma claridade igual a um 
laser nos leva ao equilíbrio dos 
pensamentos. Uma cor azul re-

fletiva, Classic Blue cria a resili-
ência”. Também é citada como 
uma cor democrática, que to-
dos podem usar e em diversas 
ocasiões. Está ao nosso dispor 
assim como o céu está para to-
dos. Tradicional e contempo-
râneo ao mesmo tempo, o azul 
também é uma cor associada à 
comunicação.

Onde vamos começar a 
ver o Azul Clássico? Em tudo! 
Nos móveis, na decoração, em 
artes gráficas e... na moda! A 
tendência é de que as marcas 
passarão a usar mais essa cor 
em seus produtos e nós mes-
mos vamos procurá-la mais. 
Isso pode se refletir até mes-
mo na escolha da tradicional 
cor das madrinhas de um ca-
samento.  

Desejo a todos boas-fes-
tas e um 2020 com tudo que o 
Classic Blue transmite: sofis-
ticação, calma, tranquilidade, 
conexão e confiança.

um 2020 azul!
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Vitrine

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

a Coordenadoria regional de Educação de Maravilha homenageou servidores pelos 30 
anos de carreira no funcionalismo público estadual. Na foto, os servidores homenageados 
com o coordenador Erno, supervisoras Marinês e rosemari e a integradora Sirleia.

Os parabéns vão para os colaboradores do Grupo Wh Comunicações  
Fernando (21) e Stefany (21), que completam mais um ano de vida. 
Felicidades sempre! 

EMA, que seus 
caminhos sejam 
sempre de muita 
luz, que seus 
propósitos sejam 
sempre alcançados 
e que sua vida 
tenha muita alegria, 
saúde, tranquilidade, 
sorrisos e harmonia. 
Felicidades, parabéns 
pelo aniversário. 

a escola de idiomas headway comemorou o encerramento do ano letivo de 2019. 
Na ocasião também ocorreu a graduação dos alunos andrei albani, angela batisti, 
Caroline de Oliveira Engelmann, Emanuela Potrich Guarda, Fernanda rostirolla, 
Guilherme buzatto, Maria Carolina Pinheiro renck, renan Carlos Estefano, Talita 
Seeling reinehr, vitória Telles Miranda, Nathali Mora, Nicoli biazussi e Pietra 
back bertollo. Segundo a diretora, Kellin von borstel, é nesses momentos, em 
ambientes mais informais, que é possível notar o dinamismo dos alunos que se 
sentem seguros para enfrentar um palco e apresentar diferenciados números em 
um idioma estrangeiro. Nos registros, os formandos e a equipe.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANdO

NaScimeNTO De JeSuS

E o Natal está chegando!! A data deveria ser para relembrarmos 
do nascimento do menino Jesus. Infelizmente cada vez mais esque-
cido. Questiono aos pais: seus filhos sabem a verdadeira história do 
Natal? Ou eles acham que é apenas uma data para ganhar presentes? 

Que tal comemorarmos o Natal de uma forma diferente? Enaltecen-
do a história daquele que veio nos ensinar o que é o verdadeiro amor. 

Jesus era esperado como o grande Messias, aquele que iria her-
dar o trono dos reis hebreus Salomão e Davi. 

Mas o nosso rei nasceu numa estrebaria e dormiu numa manje-
doura (local onde os animais comiam). E aqui é interessante relatar 
que na Palestina, na época em que Jesus nasceu a noite fazia muito 
frio, e para se aquecerem as casas ficavam muito próximas das estre-
barias, isso porque as pessoas se utilizavam do calor dos animais para 
se aquecer. E foi assim que Jesus pôde sobreviver, graças ao calor do 
burrinho, da vaquinha, e assim Jesus, já no seu nascimento, nos deixa 
uma grande mensagem: o ser humano precisa da natureza, dos ani-
mais para sobreviver.  

O Evangelista Mateus nos conta que o rei Herodes, quando sou-
be do seu nascimento, desencadeou uma grande perseguição às 
crianças da sua época, numa tentativa louca e perversa de matar o 
Messias, Jesus, o Rei dos Reis que acabara de nascer.

Mas Jesus tinha que chegar até nós assim, da forma mais huma-
na possível, Jesus, filho do Altíssimo veio até nós como o filho do ho-
mem, o filho de José, isso tudo para ser o mais humano possível, e ser 
um exemplo de perfeição moral atingível para nós.

Quando Jesus nasceu, uma estrela mais brilhante que as outras 
reluzia no céu, indicando a manjedoura. A princípio pouca gente co-
nhecia sua sublime missão, mas o maior embaixador do céu para a 
terra foi uma criança como todas as outras.

Viveu num lar humilde e pobre, tanto como ocorre com milhões 
de crianças.

Sua vida foi o maior exemplo de grandeza e sabedoria.
Por ser sábio, Jesus jamais estabeleceu qualquer diferença entre os 

povos, não criou nenhum templo religioso, não instituiu rituais, nem re-
comendou práticas exteriores para adorar a Deus ou como condição 
para conquistar a felicidade.

Ele falava das verdades que bem conhecia, das muitas moradas da 
Casa do Pai, da necessidade de adorar a Deus em Espírito e Verdade, e 
não aqui ou ali, desta ou daquela forma.

Falou que o Reino dos Céus não tem aparências exteriores, e não é 
um lugar a que chegaremos um dia, mas está na intimidade do ser, para 
ser conquistado na vivência diária.

E é esse reino de felicidade que precisa ser buscado, aprendido e vi-
vido nos mínimos detalhes, em todos os minutos de nossa curta existên-
cia...E para isso vamos celebrar este Natal, e todos os nossos dias com a 
presença de Jesus. 

Um feliz Natal e um novo ano repleto de muita paz e luz para todos!!! 

A rotina da população está 
cada vez mais agitada, e muitas 
pessoas acabam se afastando da 
natureza porque os horários são 
muito curtos entre uma folga e 
outra do dia a dia.

Estima-se que as pessoas fi-
quem, atualmente, cerca de 90% 
do dia em ambientes fechados, 
principalmente em escritórios, 
trabalhando.

A maioria dos interiores 
empresariais não é adequada-
mente planejado para rece-
ber jardins ou sequer vasos de 
plantas. E isso pode ser algo 
ruim, tanto para a saúde, quan-
to para a produtividade dos 
empregados.

Uma forma das empresas 
melhorarem sua eficiência, é in-
vestir em um bom planejamen-
to de ambiente.

PaiSaGiSmO De iNTeriOreS: O que é “PlaNTScaPiNG”?

Trata-se de unir a natureza 
com os interiores, com o propó-
sito de fornecer a melhor quali-
dade de vida, podendo cuidar de 
ambientes de recreação, comér-
cio e aprendizagem. É preciso 
saber que as plantas são ótimas 
para reduzir a umidade, extrair 
o excesso de calor e melhorar a 
qualidade do ar e a acústica dos 
ambientes.

Pesquisadores comprovam 

que a produtividade e a criati-
vidade das pessoas aumentam 
quando estão em meio à nature-
za, e menos índices de depressão 
e estresse ao longo de sua vida 
profissional.

Com isso, é preciso considerar 
o impacto das plantas em espaços 
empresariais em usuários.

Os jardins e plantas de in-
teriores trazem  diversos bene-
fícios para a vida cotidiana. O 

projeto paisagístico de interior 
é muito mais que simplesmen-
te alocar  plantas nos espaços 
internos; envolve a localização 
estratégica de espécies vege-
tais  dentro de uma obra,  bus-
cando  potencializar  e destacar 
certos aspectos do projeto ar-
quitetônico.

Por exemplo, espécies altas 
podem ser usadas para  estabe-
lecer  pontos focais, ou  conjun-

tos de plantas podem ser arran-
jados para definir um espaço de 
descanso, ou ainda, massas vege-
tais podem ser empregadas para 
melhorar as condições de confor-
to térmico e acústico. 

Além disso, as plantas estão 
associadas a muitos benefícios 
emocionais e ambientais que 
contribuem para  o melhor fun-
cionamento do ambiente de tra-
balho ou da vida cotidiana.

Nesse sentido, um nicho de 
trabalho que vem crescendo no 
mundo corporativo, e se tratan-
do do gerenciamento de insta-
lações, restaurantes, lojas e es-
critórios, e está se tornando uma 

forte tendência na arquitetura, é 
a prática do Plantscaping.

Plantscaping é um tipo de 
estratégia que a arquitetura usa 
para acrescentar o verde em 
suas propostas. É uma combi-

nação de arte, design, psicolo-
gia ambiental e técnicas de culti-
vo. É um jeito criativo de imitar o 
ambiente natural e emitir as sen-
sações mais agradáveis e acon-
chegantes.

O PlaNTScaPiNG Na DecOraÇãO De iNTeriOreS
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A data mais encantada do ano 
chegou. O natal nos desperta 
para momentos maravilhosos 
em família e com amigos. uma 
data tão cheia de alegrias e 
tradições não poderia passar 
em branco. nesta edição o 
Jornal O Líder preparou um 
caderno especial para contar 
as histórias envolvidas com o 
natal. Desejamos a todos um 
feliz natal e próspero ano novo. 
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CARINE ARENHARDT

O fim de ano nos lembra da importância 
de recomeçar, de renovar metas, ser 
solidário e reunir a família. Uma das datas 
mais importantes do ano, o Natal, festeja 
o nascimento, uma nova vida. É nesse dia 
que os seguidores de Jesus comemoram 
sua chegada como um de nós. 
E como são importantes os 
ensinamentos que Ele nos deixou. 
humildade, caráter, bondade e fé. Jesus 
não pregou religião e morreu por todos 
aqueles que decidem seguir seus 
ensinamentos. E como é difícil para nós, 
seres tão falhos, seguir os exemplos de 
Jesus. Erramos todos os dias, mas isso 
não significa que não somos parte do povo 
de Deus. as tentativas de evoluir como ser 
humano nos fazem seguidores de Cristo.   
O Natal ensina que Jesus chegou para 
nos dar uma nova chance, assim como 
um novo ano também chega com esta 
mesma proposta. É claro que a simples 
passagem de ano não define nada, mas 
se a gente entender o significado do 
tempo limitado em horas, dias ou anos, 
vamos conseguir usar isso a nosso favor. 
Precisamos de um início e do fim. 

Precisamos de um tempo determinado 
para batalhar e depois pausar. as festas 
de fim de ano costumam encerrar um 
ciclo de muito trabalho para muitos 
de nós. E então é hora de parar, reunir 
a família, trocar presentes e refletir. 
Precisamos desse fim para conseguir 
recomeçar no ano seguinte, renovando 
sonhos, desejando melhorar. 
Não é exatamente a chegada de um 
novo ano que muda algo em nossa vida, 
mas o sentimento de findar um ciclo e 
começar outro. Para cada fim há sempre 
um recomeço, e como precisamos de 
recomeços. 
O Natal também nos ensina que não 
precisamos de muito. Jesus nasceu 
longe de qualquer luxo ou riqueza, mas 
tinha com Ele a família, um bem precioso 
demais. Cresceu no meio do povo, sem 
fazer qualquer distinção de pessoas, e 
morreu para salvar a humanidade. Sua 
morte na cruz foi sim o fim de um ciclo, 
mas principalmente um recomeço com 
a sua ressureição.   
Neste fim de ano tire um tempo 
para refletir, não se esqueça do 
aniversariante Jesus e tenha um feliz e 
abençoado Natal! 

Editorial
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CAMILLA CONSTANTIN

O 
Natal não é somente o momento de 
estar em um ambiente alegre e bem 
decorado para comer e trocar pre-
sentes. Tudo isso é positivo e faz 

parte das reuniões de fim de ano entre familia-
res e amigos, mas não podemos esquecer que 
o principal objetivo deve ser celebrar o nasci-
mento de Jesus. 

Para o padre Hilário Dewes, a beleza e a lu-
minosidade das ruas nesta época do ano deve 
refletir dentro de nós. “Não é errado querer 
comprar e usar uma roupa nova, mas que isso 
nos leve a renovar o espírito, a mente e os va-
lores também. Nosso exterior deve ser uma 
expressão do que temos dentro de nós. Na-
tal sem Deus é apenas mais um feriado, com 
muita comida e bebida, marcado por excessos 
que podem deixar o corpo e a mente doentes”, 
acredita.  

Ele enfatiza que o período é ideal para o 
perdão e a reflexão, como forma de sermos 
pessoas melhores, mais felizes, sábias e equi-
libradas. Dewes lembra que isso não significa 
rezar por horas, mas deixar Jesus atuar no co-
ração de cada um. “Que neste Natal todos vi-
vam com amor e alegria e irradiem tais senti-
mentos para a igreja e a comunidade”, afirma. 

O padre hilário lembra com carinho da infância, quando esperava ansiosamente para ajudar a 
família na montagem do presépio. Ele, que desde pequeno desejava seguir a vida missionária, 
acredita que esta é uma bonita tradição familiar. 
Neste mês o Papa Francisco falou sobre o importante significado da montagem do presépio, 
um costume que nos permite conhecer e refletir sobre o nascimento de Jesus por meio da 
visualização. “almejo que esta prática nunca desapareça e que, onde por porventura tenha caído 
em desuso, possa ser redescoberta e revitalizada. O presépio narra o amor de Deus”, disse.

PreSéPiO

Fotos: Camilla Constantin/O Líder

Presépio é uma das decorações natalinas da Praça Padre José bunse, no Centro de Maravilha

Padre hilário Dewes chama a atenção dos fiéis para o real significado do Natal 
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DA REDAçãO 

O Natal para muitos é a melhor 
época do ano. Clima de união, luzes, 

família e o amor. É nesse tempo 
que renascem nas pessoas alguns 
sentimentos esquecidos. O misto 
de emoções nos faz melhores, mais 

pacientes, mais humanos. Por isso 
a redação do Jornal O líder decidiu 
perguntar para alguns leitores qual 
é a melhor parte do Natal. 

O que eu mais amo na época de Natal é o clima de 
união, com encontro de familiares e amigos. Sinto 
que é um período mágico, de fé e perdão. Tudo fica 

melhor ou se resolve, tanto em relação a dificuldades que 
tivemos ao longo do ano, quanto a possíveis desavenças. 
além disso, com a união e harmonia durante as 
confraternizações, sinto como se tudo fosse 
possível. Certamente é uma data em que nossa 
esperança aumenta ainda mais” – nolte mattia

O que eu mais gosto no Natal é o tão 
famoso espírito natalino. Ele 
existe. É tão gostoso 

senti-lo! as ruas, as lojas, as casas. 
Tudo fica iluminado. Tem sempre 
alguém que se emociona e te 
deixa feliz com isso, porque 
nessa época do ano as 
memórias em família 
ficam mais aguçadas. 
Por isso, a saudade 
volta com tudo! Por 
fim, parece que as 
desavenças ficam para 
depois e dão lugar à 
solidariedade, compreensão e 
união” - Kellin danuza Von Borstel

O Natal, para mim, 
significa o 
nascimento 

de Jesus. Eu espero 
que a renovação 
do nascimento de 
Jesus aconteça 
todos os dias 
nos corações, com 
excelência, humildade 
e gratidão” - rejane de 
oliveira dietrich

É poder compartilhar e se 
doar mais ao próximo. Natal 
é sinônimo de paz e mais união 

entre as famílias, é tempo de reflexão e 
agradecimento pelo ano que termina e de pedir 
graças ao novo ano que se inicia” - simone raber

Para mim, a melhor parte do Natal 
é estar com quem amamos e 
toda a família reunida. Natal 

simboliza o nascimento de Cristo, que é 
amor, e sem dúvida alguma é a minha 
parte favorita do ano. Nessa época do ano 

as ações de amor ao próximo aumentam e 
isso me enche de alegria” - nadieli Vaz Buffon

a melhor parte do Natal é 
ter mais tempo com 
a família e amigos 

e ver como essa época do 
ano une mais as pessoas” 
- gilmar donhauser
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NELCIR DALLAGNOL 

uando chega o fim de ano é impossível não lembrar 

o bom velhinho, o Papai Noel. Para as crianças, é um 

momento especial, até mesmo o comportamento de-

las começa a mudar para melhor, pois temem que se ti-

verem um comportamento ruim o Papai Noel não traz 

presentes. 

Afinal quem é o Papai Noel? De onde ele vem? A fi-

gura é sempre a mesma: roupas vermelhas, cabelos e 

barba brancos e um saco cheio de doces. Ele não cha-

ma a atenção apenas das crianças, mas também entre 

os adultos. Sempre esbanjando simpatia, o Papai Noel 

faz sucesso por onde passa. 

A lenda do bom velhinho surgiu depois que um 

bispo chamado Nicolau, nascido na Turquia em 280 

d.C, começou a ajudar pessoas pobres, deixando mo-

edas próximas às chaminés das casas. A solidariedade 

do bispo chamou a atenção de muitos e ele também 

acabou sendo beatificado após várias pessoas relata-

rem milagres intercedidos por ele, sendo chamado a 

partir de então de São Nicolau. 

Mesmo após sua morte, o legado de bom homem 

ficou. O exemplo do bondoso São Nicolau passou a ser 

seguido por outras pessoas no mundo todo. A associa-

ção de São Nicolau ao Natal começou na Alemanha e 

se espalhou rapidamente por outros países. Aos pou-

cos, ele também foi ganhando novos nomes e no Brasil 

foi “batizado” de Papai Noel. 

Então, sim, o Papai Noel existiu, e ganhou seguido-

res que continuam existindo e espalhando amor e so-

lidariedade por onde passam. Isso não quer dizer que 

eles não sejam pessoas “normais”, com família e traba-

lho. A diferença é que eles se apaixonaram pela figura 

solidária que realiza sonhos de crianças pelo mundo 

todo. Vale lembrar que qualquer pessoa pode ser o Pa-

pai Noel, fazendo o Natal de alguém mais feliz e sendo 

parte dessa lenda viva.
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CARINE ARENHARDT

É agora mesmo, nós chegamos, na 
beira do seu terreno. Porta aberta, 
luz acesa, é sinal de alegria”

O trecho é da música 
cantada pelo Terno 
de Reis de Maravilha 

na chegada às residências das 
famílias visitadas. Eles man-
têm a tradição há 34 anos. Entre 
os dias 26 de dezembro e 6 de 
janeiro fazem o roteiro de visi-
tas para as famílias que querem 
receber o grupo. 

Realizadas sempre durante 
a noite, o momento é de emo-
ção e muita alegria, com os can-
tos natalinos que lembram a 
história de Jesus. Três integran-
tes do grupo chegam com ves-
timentas que lembram os Reis 
Magos que visitaram Jesus logo 

após seu nascimento. Os inte-
grantes também levam a estre-
la, a lanterna e a chave simbó-
lica da cidade de Maravilha. 

A chave é entregue ao gru-
po na primeira visita, realiza-
da tradicionalmente na noite 
do dia 26, na casa da prefei-
ta, Rosimar Maldaner, ou do 
vice-prefeito, Sandro Dona-
ti. A estrela tem um significa-
do especial, representando a 
mesma que revelou o nasci-
mento de Jesus aos Três Reis 
Magos e que posteriormente 
os guiou até Belém. A lanterna 
representa a luz de Jesus para 
o povo cristão. 

Arquivo/O Líder

Fundador, Elias Genezini, ao lado da esposa, Terezinha

O fundador do Terno de reis em 
Maravilha é Elias Genezini. Ele conta 
que seguiu a tradição do pai, que 
participava de um grupo Terno de reis 
quando a família residia no rio Grande 
do Sul. Já casado, Genezini se mudou 
para Palmitos, em Santa Catarina, e no 
município fundou um grupo. 
Quando se mudou para Maravilha, 
também propôs a fundação do Terno de 
reis para alguns amigos e desde então 
as visitas começaram. atualmente 
o grupo, que completa 34 anos de 
atividades, é parte da associação 
Cultural italiana de Maravilha (acima). 
Genezini diz que o grande objetivo é 
manter o espírito natalino e visitar estas 
famílias assim como Jesus recebeu a 
visita dos reis Magos. 

fuNDaÇãO DO GruPO

PrOGramaÇãO 
De 2019 
dia 26: visita na casa 
da prefeita, rosimar 
Maldaner, e vice-prefeito, 
Sandro Donati 
dia 27: Culto no hospital 
São José, às 15h
dia 4: Missa de 
encerramento às 19h, na 
igreja Católica

Os interessados em receber visitas 
do grupo podem entrar em conta-
to com Elias Genezini pelo telefo-
ne (49) 3664 4070, ou com Doraci 
Felisiak pelo número 99979 4490. 

Fotos: Divulgação

Grupo faz visitas para famílias entre 26 de dezembro e 6 de janeiro

Chave da cidade é entregue ao grupo anualmente

registro antigo do grupo em Maravilha
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CARINE ARENHARDT 

A 
gratidão pela 
chance de uma 
nova vida no Bra-
sil e a saudade de 

quem ficou para trás. O mis-
to de sentimento faz parte 
do dia a dia de milhares de 
venezuelanos que deixaram 
seu país, fugindo da misé-
ria, para tentar um recome-
ço no Brasil. Para muitos, 
este será o primeiro Natal 
“longe de casa”. 

É assim para a família de 
José Bracho, de 62 anos, que 
chegou em Maravilha em 
setembro deste ano. Com 
ele vieram a esposa Virgi-
nea, o filho Marcos, nora 
Anangelys e os netos Mabel 
e Marcos. Também em Ma-
ravilha está Daniela Perez 
(considerada a filha de cora-
ção de José), com o esposo 
Frankling e o filho do casal, 
Noah Alejandro, além de um 
primo de Anangelys, com a 
esposa e duas filhas. 

Juntos, eles vão passar, 
neste ano, o primeiro Na-
tal no Brasil. José se emo-
ciona quando fala sobre a 
data e lembra outros dois 
filhos que ainda estão lon-
ge, um na Venezuela e outro 
no Chile. Para a família, que 
sempre festejou o Natal com 
muitos dias de festa, o ano 
2019 será diferente, dividido 
entre saudade e esperança. 

Marcos, filho de José, 
diz que o Brasil é como uma 
“terra prometida”, uma nova 

chance de sobreviver, já que 
na Venezuela a população 
está morrendo de fome e do-
ente. Embora milhões de ve-
nezuelanos já tenham dei-
xado sua terra natal, muitos 
ainda amargam os efeitos da 
grave crise econômica. 

Esquecendo um pouco 
da saudade de quem ficou 

para trás, a família se anima 
ao falar sobre as tradições 
natalinas. Na Venezuela (an-
tes da crise se agravar), eles 
sempre festejaram o Natal com 
muita alegria e durante vários 
dias. Na noite do dia 24 de de-
zembro tem a tradicional ceia 
em família, com muitos pratos 
típicos e música. Para a família 

Bracho o nascimento de Jesus e 
a união da família são o grande 
sentido dessa data. 

Entre as tradições, a troca 
de presentes e a vinda do Pa-
pai Noel também são parte im-
portante. Assim como no Brasil, 
na manhã do dia 25 as crian-
ças acordam ansiosas para ver o 
que o Papai Noel deixou. 

Família de José bracho está residindo em Maravilha

Carine Arenhardt/O Líder

Neste ano a ceia de Na-
tal deve ser mais simples e 
a troca de presentes pode 
nem acontecer pelas dificul-
dades financeiras. Mas para 
2019 as crianças e a família 
toda já ganharam um gran-
de presente: a chance de vi-
ver uma nova vida em terras 
brasileiras. 
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CARINE ARENHARDT

O projeto Maravilha de Na-
tal 2019 encerra neste fim de se-
mana com mais uma edição de 
sucesso. Organizada por Nelson 
Salmin e o Rotary Club, a cam-
panha beneficia neste ano mais 
de 1.800 crianças carentes dos 
municípios de Maravilha, Flor 
do Sertão, Tigrinhos e São Mi-
guel da Boa Vista. 

O trabalho começou no 
mês de julho, pela nova direto-
ria do Rotary Club, em parceria 
com Salmin. Nos meses seguin-
tes foram entregues os Convites 
da Solidariedade, para empre-
sas e pessoas da comunidade, 
que foram convidadas a fazer 
parte deste projeto, contribuin-
do com doações. Conforme o 
coordenador do projeto, Mar-
cos Raber, a participação da co-
munidade foi um sucesso, com 
a doação dos itens que com-
põem as cestas para as crian-
ças, como roupas, calçados, 
brinquedos e doces. 

A entrega começou no dia 
11 de dezembro em Maravilha, 

passando em vários bairros da 
cidade nos dias seguintes. A ca-
ravana teve a participação es-
pecial do Papai Noel, recebido 
com muito carinho pelas crian-
ças. Corpo de Bombeiros e Polí-
cia Militar também fazem parte 
do cronograma de entregas. No 
domingo (15) a equipe do Pa-
pai Noel esteve em São Miguel 

da Boa Vista. Ontem a carava-
na do Papai Noel fez sucesso ao 
percorrer as avenidas centrais 
de Maravilha, em cima de uma 
charrete. 

Hoje (21) a visita é para as 
crianças de Flor do Sertão e 
amanhã (22) em Tigrinhos. Na 
segunda-feira (23) o grupo vai 
visitar e entregar presentes no 

Hospital da Criança Augusta 
Müller Bohner em Chapecó, que 
trata crianças com câncer. 

O objetivo é proporcionar 
um Natal mais digno e feliz para 
estas crianças e suas famílias. 
Conforme Marcos Raber, fazer 
parte deste projeto é gratificante. 
“Esse momento é de muita emo-
ção, de poder fazer essa entrega 

do presentinho para essas crian-
ças. Isso não tem preço, ver uma 
criança recebendo um donativo, 
um brinquedo, um doce. A gen-
te sabe das condições de muitas 
famílias menos favorecidas, ca-
rentes, às vezes até famílias gran-
des que provavelmente será esse 
o único presente que terão para 
receber no Natal”, finaliza Raber. 

Fotos: Jornal O Líder/Divulgação

Entrega de presentes para famílias venezuelanas que residem em Maravilha

O bom velhinho também tira um tempinho para fazer fotos com a criançada Papai Noel faz sucesso por onde passa
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DIANA HEINz

E
m 2015, assistindo 
a um programa de 
televisão, Raquel 
Schwertner resol-

veu tentar costurar um ca-
chorro de feltro. Apenas ven-
do o que eles faziam, reuniu 
agulha, linha e o tecido ne-
cessário e arriscou. A peça 
foi a primeira de muitas. Na-
quele dia, ela não sabia que 
esse seria seu empreendi-
mento. 

Seus primeiros trabalhos 
tinham como objetivo a tera-
pia. Raquel sofria de depres-
são e a atividade auxiliou na 

busca pela saúde mental. Os 
bichinhos de feltro enfeita-

vam sua casa e cada vez que 
alguém via, elogiava. Co-

meçaram a surgir pedidos e 
a ideia foi crescendo junto 
com a habilidade. 

A mãe de Raquel, Elaine 
Schwertner, sempre deco-
rou a casa no Natal. Seu pre-
sépio, segundo a filha, cos-
tuma ser o evento do ano. 
A inspiração e o clima na-
talino na residência foram 
transformados em pingentes 
para árvores e guirlandas, 
biscoitos decorados, papais 
noéis, bordados e pintu-
ra em tecido. Todo esse ma-
terial é vendido pela marca 
Cantinho da Arte, criado por 

Raquel. 
O Natal é uma das épo-

cas mais rentáveis para a 
artesã. Foi nessa data, em 
2016, que viu a chance de 
começar um empreendi-
mento. Hoje a produção co-
meça com meses de antece-
dência. O Cantinho da Arte 
tem página no Facebook e 
perfil no Instagram e o te-
lefone é o (49) 99974 5527. 
“Eu acho maravilhoso po-
der fazer isso. Acredito que 
um Natal decorado deixa as 
coisas em clima, torna a fes-
ta mais feliz”, comenta. 

fuTurO aTeliÊ
além de peças em feltro, raquel pinta tecidos, cozinha 
biscoitos decorados, decora festas e borda. Um ateliê 
está em construção na linha Pedreira, perto do centro da 
cidade, para ampliar seu negócio. “É a minha realização. 
hoje, com quatro anos de experiência, ofereço cursos, 
é uma oportunidade de ajudar pessoas a conhecerem 
essa terapia e começarem algo que gostem”, afirma. 

Fotos: Divulgação

raquel Schwertner começou em 2015 sua produção

biscoitos decorados são um dos produtos mais vendidos no Natal 

Guirlanda do Papai Noel tropical chama atenção dos clientes

Enfeites para árvore fazem sucesso da marca
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CLEITON fERRASSO

Já percebeu que no Na-
tal muitas pessoas têm o 
hábito de comer bolachas, 
principalmente aquelas ca-
seiras? Pois é. Uma mora-
dora de Maravilha contou 
um pouco deste costume 
em entrevista ao Jornal O 
Líder. Na casa de Nilza dos 
Santos Batista, de 82 anos, 
a tradição de fazer bolachas 
no Natal é cultivada há qua-
tro gerações.

Nilza lembra que a bo-
lacha era feita pela avó, 
atravessou gerações e hoje 
quem está aprendendo é a 
bisneta Maria Luiza Bertol-
di, de 4 anos. “Minha avó 
fazia, depois minha mãe, 
eu também aprendi, ensi-
nei minhas filhas e hoje mi-
nha bisneta também está 
aprendendo. Chegava nesta 
época do ano, tinha de fazer 
bolacha porque senão não 
fazia sentido”, frisa.

A dona de casa conta 

que quando era criança um 
pacotinho de bolacha era o 
presente de Natal. “Naque-
la época não existia as fa-
cilidades como hoje. Então 
a gente ganhava bolachas 
pintadas nos formatos de 
passarinho, bonecos e ou-
tros desenhos”, lembra.

Passados mais de 80 
anos, a forma de presentear 
os netos mudou com o tem-
po, mas o costume de fazer 

bolacha nesta época per-
manece. Até porque mui-
tos familiares costumam fa-
zer visitas e sempre querem 
provar a bolacha caseira. 
Sendo assim, todo fim de 
ano, a filha de Nilza, Mara 
Cristina Batista, de 50 anos, 
vai até a casa dela para aju-
dar no trabalho. Claro que 
a receita sofreu pequenas 
modificações com o tem-
po, como o açúcar masca-
vo usado na época que foi 
substituído. A receita de 
bolacha da Vó Batista foi re-
velada e você pode conferir 
no box ao lado.

Após anos sendo produ-
zida, a receita de bolacha 
não vai se perder no cami-
nho. Isso porque uma nova 
integrante ajudou a fazer 
bolachas neste ano: Maria 
Luíza, de 4 anos, bisneta de 
Nilza. Ela mostrou interesse 
e pôs a mão na massa. O re-
sultado? Bem, só provando 
para descobrir! 

BOlachaS Da 
vó BaTiSTa

9 ovos
3 ½ xícaras de açúcar
1 pacote de nata
1 pacote de salamoníaco
1 ½ colher de banha
3 xícaras de leite
Farinha de trigo ao ponto

BOlacha De maNTeiGa 
Da vó BaTiSTa

1kg de manteiga
1kg de açúcar
12 ovos
1 pote pequeno de fermento em pó
Farinha de trigo ao ponto

bolachas são produzidas todo fim de ano para receber visitas

Mara, Maria luiza e Nilza confeccionaram as bolachas neste ano

Maria luiza demonstrou interesse e ajudou na confecção

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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Uma casa decorada sem uma árvo-
re de Natal ou pinheirinho não está 
completa. A árvore de Natal é um 

dos símbolos mais populares nessa época 
do ano, pois tem vários significados, além de 
deixar o ambiente muito mais bonito e com 
o clima natalino. 

Historicamente, pesquisadores atribuem 
a árvore de Natal em vários grupos há sé-
culos, com diversos formatos e enfeites. No 
Brasil, historiadores dizem que as árvores de 
Natal surgiram entre os cristãos no começo 
do século 20 e possui certa tradição. 

O pinheiro é a árvore mais tradicional, 
pois representa a vida, já que mesmo nas 
mudanças de temperaturas e no frio, perma-
nece verde e forte. 

cOmO mONTar?

a árvore deve ser montada no quarto 
domingo antes do Natal. Segundo a 
tradição, a montagem não deve ser 
realizada de uma só vez, mas sim 
aos poucos, com diversos objetos. 
assim, envolvendo toda a família. 
Cada um pode colocar algum item 
na árvore, já que os presentes ficam 
na parte de baixo. 
Desta forma, a árvore vai ganhando 
brilho e a partir do dia 17 de 
dezembro recebe os retoques finais. 
Depois, é só aproveitar e aparecer na 
foto com a árvore decorada. 

após o Natal, a árvore pode ser desmontada no dia 6 de janeiro, que 
é o Dia de reis. Nessa data, pela história, os reis Magos chegaram 
a belém, depois do nascimento de Jesus Cristo. E, algo diretamente 
ligado ao nascimento de Jesus e aos reis Magos é a Estrela de 
belém, um fenômeno que marcou o nascimento de Cristo. 
Quando o menino Jesus nasceu, a estrela guiou a trajetória dos três 
reis Magos até o local onde estava o recém-nascido. Desta forma, 
a estrela é um símbolo extremamente importante e permanece no 
topo da árvore de Natal. 

um GraNDe 
SiGNificaDO

Uma das árvores para um bom contraste em ambientes claros é o pinheiro branco, 
que lembra flocos de neve

O tradicional tem decorações e objetos em vermelho, com bolas e flores a estrela de belém no topo do pinheirinho representa o nascimento de Jesus e a 
chegada dos reis Magos
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EDERSON ABI

Quando falamos 
em “clima de 
Natal”, luzes e 

decoração fazem toda a 
diferença. Em Maravilha, 
o município investiu de 
forma acertada e trouxe 
novidades em cenários 
para 2019. O projeto 
“Maravilhas de Natal” 
foi desenvolvido entre 
Secretaria de indústria, 
Comércio e Turismo e 
Departamento de Cultura. 
Entre as atrações, 
destaca-se o túnel de 
luzes instalado na Praça 
Padre José bunse, 
chafariz de luzes no 
Espaço Criança Sorriso, 
orquestra de ursos, 
renovação dos objetos na 
Área Coberta e estrelas no 
trevo da br-282. 

Teto de lâmpadas nas avenidas é a característica da decoração em Maravilha

itens decorativos encantam crianças na Praça Padre José bunse

assim como outras cidades da região, Maravilha adotou o letreiro, que faz sucesso

Túnel tem 50 metros e foi instalado na Praça Padre José bunse

Praça Cidade das Crianças recebeu decoração em árvores e brinquedos

leTreirO
De acordo com o dire-

tor da Secretaria de Indús-
tria, Comércio e Turismo, 
Mozer de Oliveira, o letrei-
ro instalado na Praça Pa-
dre José Bunse teve grande 
aceitação dos moradores 
que realmente amam mo-
rar em Maravilha. Ela lem-
bra que as pessoas passam 
no local para fazer foto-
grafias e divulgam a ci-
dade nas redes sociais. 

NOviDaDeS
De acordo com o municí-

pio, foram investidos aproxima-
damente R$ 200 mil em decora-
ção e iluminação para o Natal e 
Ano-Novo em Maravilha. Segun-
do De Oliveira, o município bus-
cou novidades, como o túnel de 
50 metros de luzes e 250 caixas de 
piscas. “Este é um ano muito fe-
liz para nós, da administração. O 
Natal está sendo algo muito dife-

rente em Maravilha. Nós traba-
lhamos em seis meses com o pla-
nejamento, para ter efetividade e 
ser realizado”, afirma. 

Ele lembra que toda a ilumi-
nação e decoração foram instala-
das por uma empresa de Maravi-
lha, vencedora da licitação. Agora 
o diretor pede a participação de 
todos para cuidar e preservar o 
que foi instalado. 

De acordo com a diretora de 
Cultura, Rosi Reichert Reineck, o 
município fez adaptações e trouxe 
novidades neste ano. “Eu acho que já 
melhorou. A estrutura foi nova, onde 
foram colocadas as iluminações. 
Coisas novas. Eu acredito que a po-
pulação tenha percebido as melho-
rias com ampliação em relação ao 
ano passado. A gente só tem recebi-

do elogios. Tentamos fazer o melhor 
para a região, que está vindo visitar 
Maravilha”, afirma. 

Para a diretora, a decoração de 
Maravilha atrai visitantes de vários 
municípios da região e isso gera 
renda e movimenta o comércio lo-
cal. Ela lembra que cada empresa 
precisa colaborar e entrar também 
no “clima de Natal”. 

Sonhe, acredite e realize! 
Desejamos a todos um 

Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.



,  Maravilha 21 DE DEzEMbrO DE 2019 29

CAMILLA CONSTANTIN

Os eventos gratuitos de 
fim de ano em Bom Jesus do 
Oeste começaram ainda em 
novembro e seguem até o dia 
31 de dezembro. Conforme 
a diretora de Cultura, Diva 
Sandmann, o objetivo é in-
centivar o espírito natalino e 
proporcionar bons momen-
tos à comunidade, oportuni-
zando assim uma experiên-
cia mágica nos corações dos 
participantes. Ela avalia po-
sitivamente os eventos e des-
taca que todos superaram as 
expectativas. acendimento das luzes contou com a presença do Papai Noel 

PróXimO eveNTO
Diversas atrações estão 
programadas para o dia 31 
de dezembro. a programação 
da virada inicia com culto 
ecumênico às 20h, seguido 
de entrega da premiação 
do Concurso de Decoração 
Natalina 2019 e da Campanha 
de Prêmios da CDl. O ponto 
alto será o show da banda 
Conexão 5 e a queima de fogos. 

aulãO
No dia 26 de novembro a programação especial de fim de ano 

teve início com aulão de ginástica funcional e judô. O objetivo foi 
promover bem-estar e incentivar a prática de atividades físicas.

atividade saudável proporcionou diversão aos participantes

camiNhaDa DaS 
laNTerNaS 

A programação teve con-
tinuidade no dia 6 de dezem-
bro, com a tradicional Ca-
minhada das Lanternas. A 
data contou ainda com apre-
sentações dos alunos do 
Departamento de Cultu-
ra, chegada do Papai Noel 
e acendimento das luzes.

Grupo de fiéis fez o trajeto do ginásio de esportes até a praça apresentações encantaram o público

eSPeTÁculO
O show de patinação artística Floresta Encanta-

da foi promovido no dia 30 de novembro e encantou o 
público. Na ocasião, o grupo Estrela Sobre Rodas fez 19 
apresentações, com coreografias e figurinos temáticos.

Mais de 50 patinadores fizeram parte do espetáculo

NaTal eNcaNTaDO 
No domingo (15) foi promovido o “Natal Encantado 2019”, com apresentação da Orquestra de Itapi-

ranga. A iniciativa foi realizada no Centro de Eventos e contou com ampla participação da comunidade.

Orquestra de itapiranga é formada por 42 crianças e jovens

Charlaine Kreuz/Ascom prefeitura

Fotos: Charlaine Kreuz/Ascom prefeitura

Fotos: Divulgação
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CARINE ARENHARDT
CLEITON fERRASSO 

A noite de domingo (15) 
marcou mais um evento es-
pecial da programação As 
Maravilhas do Natal 2019. 
Desta vez foi o show Piano de 
Cristal no seu Natal, com voz 
de Micheli Fortes, que reu-
niu público expressivo no Es-
paço Criança Sorriso. A pro-
gramação começou às 18h 
com a venda dos pastéis e 
bebidas do Lions Clube Ma-
ravilha Oeste. Às 20h iniciou 
o cerimonial com sorteio de 
prêmio, pronunciamento de 
autoridade, antecedendo o 
grande espetáculo da noite. 

O palco, montado espe-
cialmente para a apresenta-
ção musical, proporcionou o 
clima natalino. Imagens eram 
mostradas no telão ao fundo, 
além de um cenário montado 
simulando neve. Tudo para 
tornar o show espetacular ao 
público. 

Após o show, o Papai 
Noel chegou para alegrar as 
crianças. Ele veio em cima do 
caminhão do Corpo de Bom-

beiros, acompanhado pela 
prefeita, Rosimar Maldaner; a 
prefeita-mirim, Marina Koch 
Doerzbacher; o vice-prefei-
to, Sandro Donati; e o vice
-prefeito-mirim, Pedro Lucas 
Mattia. O bom velhinho ficou 
na casa do Papai Noel, mon-
tada em frente à prefeitura. 
Lá crianças e famílias tiraram 
fotos e fizeram o pedido para 
o Natal. 

SORtEIO 
a CDl e associação Empresarial fez o segundo 
sorteio da campanha de prêmios Maravilha é Estar 
de Carro Novo: uma viagem para Maceió com 
acompanhante. a ganhadora foi Sidangela Santos 
ló, cliente da empresa leve. 
Os cupons que já estão na urna e participaram dos 
dois primeiros sorteios são cumulativos, portanto 
participam também do último sorteio, que será 
realizado no dia 18 de fevereiro, entregando para o 
ganhador um automóvel zero quilômetro.  

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Espetáculo Piano de Cristal no seu Natal

Cenário do palco encantou o público

lions Clube Maravilha Oeste promoveu venda de pastéis Chegada do Papai Noel alegrou as crianças 

Michelli Fortes cantou as músicas do espetáculo

CDl/aE fez o segundo sorteio da campanha de prêmios
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Cunha Pora

A 
Família Lima se apresenta hoje (21) em 

Cunha Porã. O show musical será apresenta-

do no Pavilhão Evangélico, às 20h. A atração 

faz parte da programação do Natal Luz Mora-

da do Verde 2019, promovida pela Comissão Central Or-

ganizadora com apoio do governo municipal de Cunha 

Porã. Para a equipe, o show promete ser um espetáculo. 

O show será gratuito e a orientação é para que as fa-

mílias levem cadeiras para melhor acomodação. 

Para a noite, além do espetáculo musical, os Amigos 

do Hospital estarão comercializando lanches e bebidas. 

Ainda dentro da programação do Natal Luz Morada 

do Verde 2019 está programado o sorteio da campanha de 

prêmios CDL/Acisa. Será na próxima sexta-feira (27), às 

19h, na Praça da Bandeira. No mesmo dia também serão 

anunciados os ganhadores do concurso de decoração na-

talina 2019. 

aNOTe aí:
Quando: hoje (21), às 20h  
O quê? show da Família lima                              
Onde: Pavilhão Evangélico em Cunha Porã         

Quando: sexta-feira (27)
O quê? sorteio de prêmios 
Onde: Praça da bandeira 

Espetáculo musical será 
apresentado no Pavilhão Evangélico 
a partir das 20h. A atração faz 
parte da programação do Natal 
Luz Morada do Verde 2019
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CAMILLA CONSTANTIN

U
ma festividade especial 
foi promovida no início 
do mês para marcar a 
abertura oficial do Na-

tal em Flor do Sertão. O show com 
o grupo musical Marca do Fole, que 
interpretou canções natalinas e 
músicas gaúchas tradicionais, reu-

niu público expressivo. Na oportu-
nidade, centenas de famílias foram 
até a praça com cadeiras e chimar-
rão para acompanhar o espetáculo. 

O diretor de Cultura, Jovir 
Zanuzzo, destaca que o acendi-
mento das luzes decorativas tam-
bém foi feito na mesma data. “Pro-
curamos organizar e oferecer 
atrações diversas, que agradem 

desde crianças até idosos. Este 
evento foi bacana, assim como no 
ano anterior, com excelente parti-
cipação da comunidade, muita ale-
gria e a certeza de que o Natal é um 
tempo especial. Para nosso muni-
cípio, especificamente, é tempo de 
gratidão pelas conquistas que Flor 
do Sertão vem alcançando em to-
das as áreas”, afirma. 

Fotos: Divulgação

abertura oficial contou com a presença de lideranças Grupo musical Marca do Fole animou as famílias  

Munícipes prestigiaram o acendimento das luzes na praça Decoração luminosa colorida chama a atenção de quem passa pelo local 
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como prevenir o exagero 
de consumo de alimentos 
no Natal e no ano-Novo?

- Manter uma alimenta-
ção regrada durante o dia

- Fazer uma refeição duas 
horas antes da ceia, para não 
chegar com muita fome

- Controlar a quantidade 
no prato, com escolhas sau-
dáveis sempre que possível

- Comer em pequenas 
quantidades, sem se privar 
dos alimentos favoritos

- Manter atividade física 
presente na rotina

que consequências isso 
pode ter para a saúde?

Exageros na alimentação 
podem gerar uma série de da-
nos ao organismo,  sobrecar-
regando vários órgãos, cau-
sando desconfortos, como 
má digestão, distensão ab-
dominal e aumento de peso 
e consequentemente causan-
do alteração de colesterol, gli-
cose, além de elevar a pressão 
arterial.

quais são as alternativas 
saudáveis para as datas? 

- Evitar alimentos muito 
gordurosos, como bacon, fri-
turas, maionese, sobremesas 
à base de chantili ou massas 
conhecidas como podres.

- Dar preferência a ali-
mentos menos calóricos, 
como saladas, legumes, fru-
tas, carnes magras e sem pele; 
se gosta de sobremesas, opte 
por aquelas com frutas

- Trocar o refrigerante por 
sucos naturais

Sobre o consumo excessivo 
de álcool, quais os 
riscos para a saúde?

Em primeiro lugar, o ex-
cesso de álcool traz grandes 
prejuízos ao fígado, em casos 
extremos até coma alcoólico. 
As bebidas alcoólicas são, na 
maior parte, cheias de açú-
car e calorias vazias, então o 
controle mais uma vez é es-
sencial, para não ser mais 
um fator para o aumento 
de peso, pois o álcool tem 7 
kcal por grama, então quanto 
maior o teor alcoólico, mais 
calórica é a bebida. Pode-se 
se orientar a um consumo de 
duas taças.

Uma dica importante 
para quem gosta de beber é o 
autocontrole, para não abu-
sar e dar grande importância 
para a hidratação com água 
durante o dia e durante a fes-
ta. Entre uma bebida e outra, 
tome água, assim a ressaca no 
outro dia estará numa inten-
sidade menor.

DIANA HEINz

as comemorações de fim de ano são repletas de 
banquetes e todo encontro envolve comida, além 
de ser uma época de muito estresse, este que 

incita a maior parte das pessoas a ter dificuldade quanto 
ao controle da alimentação. O Jornal O líder entrevistou 
a nutricionista Simoni Welter sobre o assunto. 

- Não “belisque” os 
alimentos ou beba drinks 
enquanto prepara a ceia, 
pois serão calorias a mais
- Faça um lanche saudável 
duas horas antes da festa, 
assim você evita comer 
tudo o que vê pela frente, 
mesmo sem estar com 
muita vontade

- Não repita a refeição. 
lembre-se que uma 
refeição saudável é 
composta de saladas, 
legumes, cereais e carnes

- Se você é uma daquelas 
pessoas que não abre 

mão de comer uma carne 
mais gordurosa (tender, 
leitão, pernil), o ideal é 
combinar o prato com 
acompanhamentos menos 
gordurosos, como arroz 
com legumes, batatas 
cozidas ou assadas, 
saladas cruas. Evite 
combinar carnes gordas 
com maionese, farofa de 
ovos ou miúdos, torta de 
massa podre, para que o 
seu prato não fique ainda 
mais calórico

 - As sobremesas! Isso 
não pode faltar para você? 
Pode consumir, sim, desde 

que faça a escolha certa e 
sempre com moderação. 
Prefira doces de frutas e 
evite aquelas que possuem 
cremes como chantilly 
ou massas podres, que 
contêm muita gordura

 - Não abandone os 
exercícios físicos, procure 
se exercitar todos os 
dias, se não for possível 
ir à academia, faça 
caminhadas, enfim, 
mexa-se

- não se culpe! Se 
acontecer de você 
escorregar e perder o 

controle das calorias 
ingeridas, deixe a culpa 
para trás, afinal, ela é uma 
emoção tóxica que cria 
ainda mais danos, siga em 
frente e volte a sua rotina 
normal e saudável no dia 
seguinte

- Neste novo ano aja 
diferente, pense em sua 
meta e não deixe que esses 
dias de festas prejudiquem. 
lembre-se que além da 
ceia, existem outras coisas 
boas a se fazer nestes dias, 
como confraternizar com 
seus amigos e curtir seus 
familiares.

DicaS imPOrTaNTeS que PODem aJuDar:

Nutricionista Simoni Welter

Arquivo/O Líder
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e Natal

CLEITON fERRASSO 

“Natal é uma festa que a 
gente curte desde criança e 
agora estou fazendo a minha 
felicidade e das crianças cons-
truindo brinquedos”. Assim re-
sume Luiz Bittencourt, de 65 
anos. Bom, a tamanha realiza-
ção dele é por causa do traba-
lho que exerce em Maravilha. 
Após se aposentar como fun-
cionário, há quatro anos, ele 
começou a construir brinque-
dos de madeira. 

O que seria um monte de 
entulho de madeira para o des-
carte, nas mãos dele ganha for-
mas como caminhão, trator, 
ônibus, avião e casinhas de 
boneca. Essa última é a mais 
solicitada. “Eu sempre falo: 
transformo madeira em brin-
quedos. Muitos adultos tam-
bém pedem para eu construir 
uma casinha como esta. São 
pessoas aqui de Maravilha e de 
outros municípios”, acrescenta 
Bittencourt. 

O marceneiro trabalha so-
zinho no porão da casa, que 
fica na Avenida Euclides da 
Cunha. Após selecionar as ma-
deiras e esculpi-las até criar a 
forma idealizada inicialmen-
te no papel, o brinquedo fica 
guardado na casa dele pronto 
para a venda. Outro local de ex-
posição é a Amarap, a casa do 
artesão do município. 

Toda essa demanda veio 
com o tempo. “Eu comecei 
tentando deixar o cachepô de 
flor, para minha esposa, mais 
bonito, e desde então não pa-
rei. Comecei com um serro-
te de madeira e hoje tenho 16 

máquinas, que fui comprando 
para aperfeiçoar as peças”, lem-
bra Bittencourt. 

E não foram somente as 
peças que ficaram aperfeiço-
adas. O aposentado também 
precisou buscar conhecimen-
to para poder trabalhar com 
mais técnicas e dominar a arte 

da marcenaria. Para isso, foi até 
o município de Blumenau fa-
zer curso de tornearia, além 
de muito aprendizado na pró-
pria casa. 

Bittencourt ri do passa-
do porque quando tinha os fi-
lhos menores ele não construía 
brinquedos, mas agora, depois 

de aposentado, está construin-
do para o neto de seis meses. 
E um deles já tem o presen-

te de Natal garantido. “Vou dar 
um gafanhoto de madeira para 
meu neto neste Natal”, destaca. 

O Natal a gente eleva o sentimento, 
somos mais solidários. Então eu 
acho importante essa data, não só a 
parte comercial, mas principalmente 
a confraternização entre as 
pessoas que temos nesta época”, 

EU SEMPRE 
FALO: 
transformo 
madeira em 
brinquedos”

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

a casinha de boneca é um dos itens mais pedidos Os detalhes impressionam

Carrinho de madeira também é muito solicitado

luiz bittencourt, mostrando na máquina de torno como faz os detalhes na madeira

opina luiz bittencourt

Odontologia 
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DIANA HEINz

Todos os anos Vinicius 
Ventura participa ou 
ministra o culto na Igre-

ja Católica do Bairro União em 

Maravilha. Seu pai, Zeferino 
Ventura, sua mãe, Marli Ba-
esso, e sua irmã, Samantha 
Bulle da Costa, o acompa-
nham. Samantha é quem co-
zinha para a ceia. Quando 

chegam do culto, o jantar já 
está encaminhado. O acom-
panhamento da carne é farofa 
e salpicão. A tradição é anual e 
eles adoram. Os pratos com-
plementam a festa da família. 

iNGreDieNTeS:
- 1 abacaxi
- 6 colheres sopa de açúcar
- 300g de farinha de mandioca torrada ao ponto
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO: em uma 
panela, derreta o açúcar até virar ca-
ramelo. Em seguida, acrescente o aba-
caxi já picado em cubos. Mexa cada 
pouco e aguarde a fruta ficar carame-
lizada, é necessário que a água que a 

fruta solte evapore. Mantenha o fogo 
ligado em uma intensidade menor e 
coloque a farinha. Sal a gosto. Uma 
dica da família é servir a farofa den-
tro da casca do abacaxi, ou então nela 
cortada na horizontal, ao meio. 

acOmPaNhe aS receiTaS:

iNGreDieNTeS: 
- 2 kg de filé de peito cozido e desfiado
- 700g de presunto picado
- 100g de passas
- 100g de azeitona picada
- 3 tomates cozidos sem pele e picados
- 200g de milho verde
- 200g de ervilha
- 1 colher (sopa) de queijo parmesão ralado
- suco de 1 limão
- 2 pimentões verdes bem picados 
- 1 cebola pequena picada
- 250g de maionese
- 2 maçãs picadas sem casca

MODO DE PREPARO: deixe a ce-
bola em uma tigela com açúcar e água 
gelada por alguns minutos. O proces-
so retira a acidez da cebola. Em segui-

da, junte todos os ingredientes em um 
recipiente grande. Coloque na gela-
deira por uma hora. Sirva gelado com 
batata palha.

Sa
lP

ic
ãO

fa
rO

fa

Família na igreja em 2018

Divulgação
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RECEItA DA LEntILhA 

DIANA HEINz

P
atrícia Boff tinha cerca de 10 
anos quando viu uma receita em 
um programa de culinária. Eram 
empadas. Ligou para sua mãe, 

Salete Boff, e perguntou se poderia pre-
parar o alimento. A mãe negou o pedido, 
disse para a filha que a esperasse chegar. 
Quando Salete chegou, a menina tinha fei-
to dezenas de empadinhas deliciosas. Esse 
foi o início da história de Patrícia na cozi-
nha. A família dela é conhecida pelas delí-
cias culinárias. 

As festas de fim de ano são a marca re-
gistrada. Passam horas preparando a ceia. 
No Ano-Novo o que não pode faltar é a 
lentilha, sinal de boa sorte. “A lentilha é si-
nal de boa sorte, principalmente para os 
italianos. É utilizada para trazer fartura à 
mesa. Como somos de origem italiana, en-
tão acabamos iniciando esta tradição e to-
dos os anos preparamos o prato. Diz a tra-
dição que a lentilha, por ser um prato que 
por se parecer com moedas, acaba trazen-
do um ano inteiro de muita fartura ao ser 
preparada e saboreada no início do ano. 
Na nossa família essa tradição vai além, 
pois o que pedimos nestes momentos é a 
união e a saúde de todos os familiares e 
amigos, então a fartura que representa a 

lentilha não é somente riqueza material, 
mas riqueza e fartura de bons sentimen-
tos, bons momentos junto daqueles que 
amamos, pois para nós esse é o real sig-
nificado da vida, e iniciar um ano com 
esse desejo e esse sentimento no cora-
ção, com certeza nos faz bem, e o restan-
te é consequência desse estado de espíri-
to”, diz a família. 

Segundo elas, outra tradição é pre-
parar a lentilha com folhas de louro, que 
além de dar sabor ao prato, existe a len-
da também que as folhas de louro simbo-
lizam e trazem boa sorte, sucesso e vitó-
ria, que também são nossos desejos. “Nos 
consideramos uma família de muita sor-
te aqui em casa, somos em seis adultos e 
uma criança e sempre conseguimos estar 

unidos nestas datas e vivendo muitos mo-
mentos durante os anos, com muita saú-
de união, e para nós maior sorte do que 
vivenciar estes momentos não existe”, fi-
nalizam. 

iNGreDieNTeS: 
- 500g de lentilha 
- 1 cebola
- 2 dentes de alho
- 2 folhas de louro 
- Sal a gosto

MODO DE PREPARO: Des-
peje a lentilha em uma bacia 
com água em temperatura am-
biente por cerca de uma hora. 
Hidratada, ela deverá ir para co-
zimento. Troque a água, colo-
que em uma panela e deixe co-
zinhar por 15 minutos. Durante 
o processo, pique a cebola e o 
alho e frite até dourar. Coloque 
os temperos fritos, o louro e o 
sal na panela. Deixe cozinhar 
por cinco minutos. Sirva quen-
te. Uma opção é acrescentar ba-
con à receita.

Arquivo pessoal

Fotos: Diana Heinz/O Líder

Família se reúne para a ceia do dia 31 de dezembro

Salete e Patrícia ensinam a fazer lentilha para o ano-Novo
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CAMILLA CONSTANTIN 

Passar mais tempo com a família, 
conseguir aumento de salário, me-
lhorar os hábitos alimentares, viajar, 
aprender algo novo, fazer novas ami-
zades e pagar as dívidas. Esses são al-
guns dos exemplos mais comuns das 
promessas feitas no fim de ano, mo-
mento em que as pessoas fazem pla-
nos e traçam metas para os próximos 
365 dias. Entretanto, com o passar 
dos meses, muitos esquecem ou per-
dem a motivação para buscar o que 
pretendiam na hora da virada. 

De acordo com a coach Rena-
ta Mattia, um bom planejamento é 
aquele que sai do papel e para que 
isso seja possível precisamos ter um 
plano de ação. “É comprovado cien-
tificamente que 40% do que fizemos 
ao longo do dia não são coisas que 
paramos para pensar, é automático. 
Falamos coisas como ‘eu sempre fui 
assim’ e não analisamos se isso é re-
almente benéfico. Precisamos parar 
e refletir”, diz. 

Metas pessoais e profissionais 
devem ser anotadas e revisadas de 
tempos em tempos. Ela explica que 

devemos focar em afirmações posi-
tivas, como “quero melhorar minha 
saúde”, ao invés de “não quero ficar 
doente”. Outra dica é acrescentar as 
ações necessárias para atingir deter-
minado objetivo, como, por exemplo, 
praticar exercícios físicos. Entretanto, 
Renata destaca que é preciso ser fle-
xível e traçar metas realistas, possíveis 
de serem executadas durante a rotina. 

Algo essencial para não desani-
mar durante a jornada é valorizar e 
celebrar as pequenas vitórias. “De-
vemos sempre pensar qual foi o pon-
to alto de nosso dia. Isso torna o ca-
minho mais simples e alegre, pois 
nossa realização não deve depen-
der apenas do alcance de determi-
nada meta. O importante é ser feliz 
na busca”, enfatiza. 

Coach renata Mattia acredita que o mais importante é ser feliz na busca

Camilla Constantin/O Líder

O QuE nOS AfAStA DAS REALIzAÇÕES?

TóPicOS Para um BOm 
PlaNeJameNTO 

- falta de clareza: o primeiro passo é 
pensar no que você realmente quer. No 
meio do caminho, avalie se ainda é isso 
que você deseja. Às vezes as coisas 
não acontecem, pois já não condizem 
com os planos e vontades iniciais. 

- falta de foco: a má administração do 
tempo é algo que prejudica o alcance 
de nossas aspirações. É preciso 
organizar as horas do dia e administrar 

o tempo em todas as áreas de nossa 
vida, não só com a família e o trabalho, 
mas também com questões de saúde 
e espiritualidade, por exemplo. Todos 
têm as mesmas 24h, o que diferencia é 
a qualidade e organização do tempo. 

- falta de ação: não adianta ter 
clareza e foco e não agir. É preciso 
estar motivado e colocar as metas em 
prática.

tempo: É importante estabelecer em qual 
prazo você deseja conquistar a meta e 

anotar a data, assim será mais fácil seguir 
o plano e alcançar o objetivo no tempo 
pretendido. 

dinHeiro: a realização da meta depende 
de dinheiro? Se sim, defina a quantia 

e escreva o valor necessário para 
desempenhar a ação. 

relAcionAmentos: Neste tópico, 
analise quem são as pessoas que 
você precisará contar para alcançar o 

objetivo. 

conHecimento: Diz respeito ao 
conhecimento técnico que será necessário 

obter e as habilidades que vai precisar 
desenvolver durante a jornada. Outro 
ponto é saber reconhecer quais são as 

suas habilidades naturais e fragilidades. 
autoconhecimento é o ponto-chave, afinal, 
o que funciona para outra pessoa não 
necessariamente irá funcionar para você. 

energiA: É fundamental estar energizado 
e fazer atividades que tragam felicidade 
e motivação, de acordo com o gosto 
de cada pessoa. O que você fará para 
te dar energia até o alcance da meta? 

além disso, aceitar desafios e sair da zona 
de conforto durante o percurso também são 
iniciativas que trazem ganhos.
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A administração municipal de 
Maravilha programou para 
este fim de ano atrações para 

a família toda. A programação do Na-
tal encerrou no domingo (15) com 
show e chegada do Papai Noel e ago-
ra as festividades continuam com 
o Show da Virada, no dia 31 de de-
zembro, com início às 22h no Espa-
ço Criança Sorriso. 

A animação é com a dupla Jean 

Henrique & Daniel e também do DJ 
Luciano. A programação é da Secre-
taria de Indústria e Comércio, que 
neste ano, atendendo apelos quanto 
ao impacto que os fogos de artifício 
causam em crianças autistas e ani-
mais domésticos, não fará a queima 
de fogos. 

“Houve este entendimento por 
parte da comissão que organizou as 
festividades e uma enquete realizada 

ANO  NOVO

também referendou a decisão. Che-
gamos a cogitar a aquisição dos fogos 
silenciosos, no entanto, o custo seria 
muito elevado. Em contrapartida, in-
crementamos a decoração natalina, 
com itens que a população tem apro-

veitado muito e o resultado é positi-
vo. As praças estão sempre frequen-
tadas, as famílias, jovens, crianças e 
idosos passeando e esse era nosso 
objetivo maior”, destaca o secretário  
Gelson Rossetto.

Show da virada vai ficar por conta de dupla sertaneja

Depois de enquete foi decidido não realizar a queima de fogos de artifício
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NELCIR DALL’AGNOL

Neste fim de ano o comércio de Maravilha atende em 
horário diferenciado. A Câmara de Dirigentes Lojistas e a 
Associação Empresarial (CDL/AE) do município sugeri-
ram os horários especiais para o comércio no mês de de-
zembro. O cronograma vem desde o dia 16, quando o co-
mércio atendeu até às 19h. 

Hoje (21) as lojas vão estar de portas abertas até às 
17h e amanhã (22) o comércio vai abrir a partir das 16h, 
atendendo até às 20h. Na segunda-feira (23) o horário 
também se estende até às 20h. Na véspera de Natal (24) 
o atendimento é até às 17h e na quinta-feira (26) das 13h 
às 18h30. 

O comércio volta a atender em horário diferenciado 
no dia 31, véspera de Ano-Novo, e no dia 2 de janeiro. No 
dia 31 o atendimento até o meio-dia e no primeiro dia útil 
do ano o atendimento começa às 13h. 

Opções para quem ainda não fez as compras de Natal 
e Ano-Novo não vão faltar. O comércio vai dar alternativas 
de horários para todos providenciarem os presentes e até 
mesmo fazer compras para si. Segundo o coordenador do 
Núcleo do Comércio ligado à CDL/AE, Max Zanella, esses 
horários são sugestões, o que não significa que estão sen-
do cumpridos por todos os comerciantes. População vai ter mais opções de horário para fazer as compras

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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EDERSON ABI

O Natal é uma data mágica para 
adultos e crianças. É hora de 
dar e receber presentes. To-

dos gostam e o comércio agrade-
ce. Várias situações refletem na hora 
de comprar o presente para quem 
mais gostamos. Uma pesquisa feita 
em todas as capitais pela Confedera-
ção Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) mostra que neste ano mais 

brasileiros utilizarão o 13º salário 
para adquirir presentes. Na compa-
ração com 2018, esse aumento mu-
dou de 23% para 32%. 

Além do presente pessoal, a 
maioria compra algum item para 
presentear família, companheiros e 
amigos. Tudo isso movimenta o co-
mércio e aumenta as vendas. Mas 
como escolher o presente? Bom, isso 
depende muito de quem vai ganhar 
esse presente. 

Entre os itens para o Natal, brinquedos estão em alta e crianças devem influenciar no valor

relógio Smart Watch com comunicação direta ao smartphone é sucesso entre as crianças e adultos

a criaNÇaDa GOSTa

O que eSTÁ veNDeNDO?

Alegria dos adultos, o Natal é uma 
data especial para as crianças. Na famí-
lia de Lúcia Guerra, de 68 anos, as crian-
ças vão ser as grandes beneficiadas nes-
te ano. Entre uma gôndola e outra da 
loja Tumelero Utilidades, ela foi esco-
lhendo os itens infantis. “Apenas uma 
lembrancinha”, comentou, sorrindo. Lú-
cia pretende gastar aproximadamente 
R$ 1 mil com presentes neste ano, para 
afilhados, filhos, neto, marido e irmã. 
No entanto, a maioria dos itens vai ser 
brinquedos. Ela afirma que presenteou 
com roupas na Páscoa e o Natal será 

do brinquedo. Entre as opções, livros, 
bolas, bonecas e carrinhos. 

A pesquisa da Confederação Na-
cional de Dirigentes Lojistas também 
mostra que 50% dos participantes ad-
mite que os filhos são os verdadeiros in-
fluenciadores na hora da escolha: 43% 
escolhem conjuntamente com os pais, 
enquanto 7% permitem que os filhos te-
nham a palavra final sobre o presente. 
Ou seja, os pequenos que mandam. 

lúcia Guerra diz que o Natal terá 
mais presentes para as crianças e 

gasto de r$ 1 mil

De acordo com o proprietário da loja 
Tumelero Utilidades de Maravilha, Julio 
Cesar Tumelero, novembro e dezembro 
são meses diferenciados para o 
comércio em geral. as vendas triplicam. 
O problema é saber o que ter na loja 
para satisfazer a vontade de todos. Ele 
lembra que cada ano o perfil muda e o 
cliente busca novidades.
as vendas são fomentadas pelo 
13º salário e brincadeiras de 
amigo-secreto. Entre os itens 
mais movimentados na loja estão 
os brinquedos. O relógio Smart 

Watch com comunicação direta 
ao smartphone, por exemplo, é a 
sensação do momento e pode ser 
adquirido a partir de r$ 59.
O lojista afirma que a empresa investe 
pesado na compra de brinquedos 
para o fim de ano, pois é um mercado 
extremamente intenso nesta época 
do ano. Para Tumelero, a média de 
compra deve ficar em torno de r$ 100 
por pessoa em algumas ocasiões, 
sendo que várias pessoas gastam 
quatro vezes mais, mas outras 
investem apenas até r$ 50 no presente. 
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O QuE SÃO AS CORES 
PARA 2020?

Branco: Paz, sabedoria e 
bondade.
amarelo: autoconfiança, 
abundância, riqueza 
espiritual e material. 
Vermelho: amor e paixão.
rosa: a cor é um meio-
termo entre a paixão e a paz 
de espírito.
Azul: Serenidade, paz interior 
e harmonia, comunicação. 
Verde: Sorte, vigor, equilíbrio, 
fertilidade e renovação. 
laranja: Criatividade, 
ousadia, além de transmitir 
alegria.
roxo: Sinônimo de 
espiritualidade, inspiração e 
purificação mental.
prata: É a cor do metal, da 
inovação e simboliza tudo o 
que é moderno. 
preto: independência, 
tomada de decisão e 
dignidade.

EDERSON ABI

Quando a festa é da virada, a roupa branca 
é tradicional e predomina nos manequins de 
lojas e no pensamento de muita gente. Porém 
existem várias formas de se despedir do ano e 
iniciar um ano novo. Além do branco, outras 
cores têm significados peculiares para quem 

quer fugir do tradicional. 
De acordo com a equipe da loja Duet-

to Concept, as cores para passar o Ano-Novo, 
como opções, podem ser branco e azul, que 
trazem prosperidade. O azul representa a se-
renidade e foi a cor eleita pela Pantone para 
2020. Já o branco representa transforma-
ção. Para a equipe, “essa combinação [azul e 
branco] permite fluidez, atraindo a prosperi-
dade e o sucesso de projetos, especialmente, 

profissionais”.  
Dentro da representatividade geral, o 

branco estimula o equilíbrio interior e a sua 
energia positiva pode ser facilmente sentida 
por quem a escolhe e quem a percebe. “No 
entanto muitas cores são usadas como tradi-
ção. O amarelo representa abundância, rique-
za espiritual e material. Já o vermelho, paixão. 
O verde simboliza esperança, saúde e fertili-
dade”, explica.

Fotos: Divulgação

Para as mulheres, exemplo de look leve para a chegada de 2020 Para eles, branco com estampa em flores também deixa a 
festa da virada mais leve e atraente

Estampas floridas estão no gosto dos públicos masculino e feminino para o verão
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O Natal é uma data dife-
renciada quando é comemo-
rado o nascimento do Menino 
Jesus. Existe o costume de fa-
zer ações especiais sempre que 
o mês de dezembro chega e no 
Lar de Idosos Santa Bárbara de 
Maravilha não é diferente. De-
zenas de idosos são acolhidos 
no local, aonde permanecem e 
são cuidados por profissionais 
capacitados. 

Neste ano a coordenação 
das ações natalinas é da as-
sistente social Simone Vesen-
tin. Ela contou para a equipe 
de reportagem do Jornal O Lí-
der que todos os anos é reali-
zada uma campanha e divul-
gada em rede social para as 
pessoas adotarem um idoso. 
O projeto Adote um Idoso é re-

alizado de forma que cada in-
terno faz uma foto segurando 
um cartaz com a descrição do 
que gostaria de ganhar no Na-
tal. “As pessoas enxergam o pe-
dido na internet, entram em 
contato e dizem que querem 
adotar aquele idoso”, comenta 
Simone. 

Outra iniciativa é a Car-
ta de Natal, quando os idosos 
confeccionam cartas com pe-
didos. “Nessas cartas, além do 
pedido, tem uma arte pintada 
por eles e a carta é pendurada 
em uma árvore de Natal para 
quem chegar, pegar uma das 
cartas, e assim fazer a entre-
ga do presente no dia da pro-
gramação”, conta, lembrando 
que a entrega é feita pelo Papai 
Noel. Neste ano foi no sábado 
(14), com a presença de quem 
adotou também. 

ÁrvOre 
De NaTal 

além da árvore 
de Natal, toda a 
estrutura do lar 
Santa barbara é 
decorada com 
enfeites natalinos. 
“Todos os idosos 
participam da 
preparação, não 
só da árvore, mas 
também de toda 
a decoração do 
prédio”, ressalta a 
assistente social. 

Fotos: Divulgação/Jornal O Líder

idosos fazem fotos para postar em redes sociais Desenhos enfeitam as cartinhas com mais pedidos, na árvore de Natal

Todos auxiliam na decoração natalina
Papai Noel entregou os presentes junto com os doadores
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Os preparativos para o 
Natal sempre são espe-
ciais para os internos e 

direção do Lar Coração de Ma-
ria de Maravilha. Há anos aten-
dendo as famílias dos idosos, o 
lar acolhe aos que precisam e 
desde o mês de novembro vem 
preparando a decoração e as 
ações para tornar a data mais 
alegre para todos.

Uma iniciativa de todos os 
anos envolve as redes sociais, 
em especial o Facebook, quan-
do cada idoso faz um pedido, 
que é postado na página oficial 
do Lar Coração de Maria. As 
pessoas, ao verem os pedidos, 

fazem a doação. A direção lem-
bra que sempre há doadores 
para todos. “Não é feito um dia 
especial para o pessoal trazer os 
presentes, na medida do possí-
vel e quando o tempo de cada 
um permitir, eles levam os pre-
sentes”, diz a direção. A campa-
nha vai até a segunda-feira (23).

A árvore de Natal também 
não passa em branco e todos 
os anos os idosos a enfeitam. O 
prédio e arredores também en-
tram no clima e são decorados 
pelos idosos. 

A noite de Natal é o dia mais 
especial, quando todos partici-
pam da ceia. Todos os anos é 
preparado um cardápio espe-
cial para celebrar a data. 

Fotos: Divulgação

Parte externa do lar Coração de Maria também é enfeitada

Árvore de Natal com presépio é colocada para todos visitaremPedidos são feitos e as fotos colocadas no Facebook
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O período de fim de ano geral-
mente representa uma época de ale-
gria e celebração, mas para mui-
tos isso nem sempre condiz com a 
realidade. O acúmulo das funções 
profissionais e os preparativos para 
as festas em si podem gerar senti-
mentos negativos e desconforto, algo 
que pode estar relacionado a diver-
sos fatores, principalmente ligados 
com a história de vida de cada um. 

A psicóloga Andréia Klein Stein 
destaca que o estresse, a ansieda-
de e o estado depressivo atingem vá-
rias pessoas nos meses de novembro, 
dezembro e até janeiro, provocan-

do sensação de solidão e vazio. Ela 
enfatiza que o autoconhecimento é 
fundamental, primeiramente para 
identificar o que cada um sente e 
conseguir fazer as devidas associa-
ções. “O comum é ouvirmos clichês 
como ‘não fique assim’, ‘fique bem’ 
ou ‘veja só, esta época é tão linda’, se-
guido de conselhos – que geralmen-
te não funcionam para você. Afinal, o 
que sabemos é bem diferente do que 
sentimos”, diz.

Andréia ressalta que existem di-
cas que podem contribuir com a si-
tuação, mas que a mudança é um 
processo contínuo, completamente 
individual e, acredite, mais possível 
do que parece. 

POr que iSSO OcOrre?
O que fazer Para melhOrar? 

- a solidão de não ter a casa cheia 
de pessoas nas festas de fim de ano 
pode causar melancolia em quem vive 
sozinho
- Falar do novo ano cria uma sensação 
de que tudo será diferente a partir do 1º 
de janeiro, afinal, esta época costuma 
ser um momento de reflexão sobre o 
ano que passou e uma fase para fazer 

e refazer planos. algumas pessoas 
podem se sentir pressionadas com 
isso, principalmente se aquele ano não 
foi tão feliz e próspero  
- Para muitos, as festas de fim de 
ano remetem a lembranças com 
pessoas queridas e situações felizes. 
Se você sofreu alguma perda de 
um ente querido recentemente (ou 

nesta mesma época em outro ano), 
se passou por alguma mudança de 
cidade ou ainda pelo rompimento de 
um relacionamento, talvez fique mais 
instável emocionalmente em virtude das 
lembranças
- Pessoas que têm dificuldades com 
relacionamentos e socialização podem 
se sentir cobradas para estarem em 

família, na janta da empresa ou na 
turma de amigos, sendo que lidar com 
estes eventos é potencialmente difícil 
para elas
- Nesta época nos deparamos 
com muitas imagens de situações 
exageradamente felizes e acabamos 
parando para questionar como anda a 
nossa própria vida

- Tente fazer algo diferente do que você já costuma fazer nesta época do ano, dando 
um novo significado para esta data
- Não se sinta pressionado para frequentar festas de fim de ano
- Procure fazer algo que gosta e que tenha sentido para você
- Se preferir estar com pessoas, escolha aquelas em que você se sinta seguro e que 
lhe fazem bem
- Não seja tão rigoroso com metas não alcançadas, afinal, nem sempre conseguimos 
fazer tudo o que queremos em um período planejado. refaça os planos e lembre-se 
de traçar metas realistas
- Não tenha receio ou vergonha: se necessário, procure ajuda especializada

Psicóloga andréia Klein Stein acredita que o autoconhecimento é fundamental 

Camilla Constantin/O Líder
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Adriano Lucas Soares tem 12 
anos e há aproximadamente um ano 
entrou no programa Apadrinhamen-
to Afetivo de Maravilha. Por meio do 
projeto os adolescentes que estão no 
abrigo institucional do município são 
apadrinhados por pessoas da comu-
nidade, podendo ter a experiência 
do convívio familiar em momentos 
de lazer. O programa é desenvolvido 
pela Secretaria de Assistência Social 
e conta com a parceria do Grupo de 
Estudos e Apoio à Adoção de Maravi-
lha (Geaama), Poder Judiciário e Mi-
nistério Público. 

Neste ano, pela segunda vez, 
Adriano vai passar o Natal com os pa-
drinhos afetivos, Terezinha Sonda e El-
vio Prevedello. No dia 24 os padrinhos 
já devem buscar o afilhado para fazer 
parte da tradicional ceia da véspera de 
Natal. Adriano sempre aguarda ansio-
so pelos momentos com os padrinhos. 

Para Terezinha e Prevedello, 
Adriano já é parte da família. O ado-
lescente possui diagnóstico de hipe-

ratividade e conheceu a madrinha na 
escola onde estuda. Terezinha con-
ta que trabalha como orientadora e 

já tinha um contato muito próximo 
com Adriano, sendo convidada então 
para ser a madrinha afetiva quando 
ele entrou para o programa. O convi-
te foi imediatamente aceito. 

Os padrinhos adoram levar 
Adriano para momentos de lazer em 
espaços abertos, em meio à natureza, 
onde ele se sente bastante à vontade, 
além de ter uma sensação maior de 
liberdade. “É uma tarefa difícil, mas 
muito gratificante. Essa convivência 
abre caminhos, ele fica mais tranqui-
lo, entende que tem pessoas que po-
dem ajudá-lo. Ele é parte da família, 
se sente muito bem e adora sair co-
nosco”, afirma Prevedello. 

Neste Natal não deve ser diferen-
te. A diversão e a comemoração em 
família devem ser mais um momento 
especial na vida de Adriano. Ele ga-
rante: “vou gostar muito”. 

Fotos: Arquivo pessoal

Foto Zanotto

adriano com a madrinha Terezinha Sonda adriano adora se divertir em espaços abertos, em meio à natureza

adriano com a família dos padrinhos afetivos 
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O Natal é uma data comemorativa que simboliza o nascimento de Jesus 
Cristo. Esta celebração é realizada há mais de 1.600 anos no dia 25 de dezem-
bro. Na ocasião os cristãos comemoram o nascimento de Jesus Cristo. Tanto na 
véspera, quanto no feriado, famílias participam dos cultos religiosos. 

iGreJa evaNGélica De cONfiSSãO 
luTeraNa NO BraSil (ieclB)

Conforme o pastor da igreja Evangélica 
de Confissão luterana no brasil 
(iEClb) de Maravilha, leandro ristow, 
a programação segue conforme o 
previsto no calendário de eventos. 
Cultos aos domingos às 9h. Na terça-
feira (24) o culto será realizado às 18h 
com celebração especial. “O horário 
facilita para as famílias que gostam 
de promover uma confraternização 
em casa. Como é cedo, permite tempo 
para a preparação do jantar”, explica. 
Na quarta-feira (25) o culto será 
na igreja do bairro Floresta, às 9h. 
No dia 29 de dezembro, domingo, 
ocorre também às 9h e no dia 31 de 
dezembro o culto será às 20h com 
celebração da Santa Ceita. 

Paróquia SãO JOSé OPerÁriO 

De acordo com o padre Pedro almeida, da 
Paróquia São José Operário, a celebração 
começou no dia 1º de dezembro nas 
comunidades de abrangência. Os 
encontros ocorrem em comunhão com o 
tema de reflexão dos 60 anos da diocese 
de Chapecó: Casa: espaço de encontro, 
lugar de ternura, lugar de portas sempre 
abertas. 
hoje (21) tem culto de celebração à vida, 
realizado com lideranças da pastoral da 
criança, a partir das 14h30 no bairro bela 
vista. Na terça-feira (24) a igreja Matriz 
recebe às 20h o culto de celebração 
ao Natal com encenação. “haverá um 
teatro que permitirá a reflexão acerca do 
tema da Diocese”, explica. a celebração 
religiosa que encerra 2019 será realizada 
no dia 31, às 19h, na igreja Matriz. 

Arquivo/O Líder

agenda inclui cultos em Maravilha
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Uma das mais antigas tra-
dições desta época do ano é 
a troca de presentes. E quem 
não gosta de ganhar uma lem-
brancinha? Se até os adultos 
adoram, imagina as crianças, 
que aguardam ansiosas pela 
chegada do Natal e o presente 
do Papai Noel. Neste ano, em 
Maravilha, muitas crianças pu-
deram escrever uma cartinha 
especial para o bom velhinho, 
com um pedido de presente. 

A edição 2019 da campa-
nha Cartinha de Natal é orga-
nizada pela CDL e Associação 
Empresarial (AE) e envolve 
também a comunidade. A en-
tidade está recebendo as car-
tinhas das crianças, que ficam 
à disposição para que pessoas 
da comunidade possam adotá
-las, comprando e entregando 
o presente sugerido. 

As crianças que foram vi-
sitar a casa do Papai Noel nos 
sábados especiais do mês de 

dezembro puderam fazer a en-
trega da cartinha direto para 
o bom velhinho. Hoje (21) o 
Papai Noel vai atender das 
13h30 às 17h e amanhã (22) 
das 16h às 22h. A Casa do Pa-
pai Noel está localizada em 
frente à associação. 

cOmO aDOTar uma carTiNha?
Quem tiver interesse em adotar uma cartinha e fazer o Natal de uma criança 
mais feliz deve fazer a retirada na sede da CDl e associação Empresarial. a 
pessoa pode ler as cartas antes de fazer a escolha. a entrega do presente fica 
de responsabilidade da pessoa que adotou a cartinha. Cada carta tem o nome 
completo da criança, idade, endereço e telefone. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Crianças podem entregar as cartinhas para o Papai Noel

Casa do Papai Noel fica em frente à sede da CDl/aE Crianças fazem um pedido de presente na carta
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P
arte das celebra-
ções de fim de ano 
podem ser retrata-
das na decoração 

da mesa, planejada com ante-
cedência para acolher quem 
amamos de forma especial. 
Para o casal Vanessa Neves e 
Marcos Gomes Silva e as fi-
lhas, Maria Eduarda e Vitó-
ria, proprietários da Anfitriã 
Enxovais de Mesa, demons-
trações de cuidado e carinho 
são essenciais. “Uma excelen-
te ideia é preparar uma mesa 
bonita, onde todos sentam 
juntos e podem vivenciar mo-
mentos de risadas, histórias e 
muito carinho, afinal, não tem 
como chegar, ver uma mesa 
linda e não se sentir abraça-
do e acolhido, além de que-
rer desfrutar mais um pouqui-
nho desta unidade que a mesa 

proporciona”, dizem. 

NaTal 
Muitas coisas podem ser 

usadas para deixar a mesa 
mais enfeitada e bonita, bas-
ta usar a imaginação. Galhos, 
velas, as tradicionais bolinhas 
e até mesmo objetos da árvore 
de Natal podem ser repagina-
dos e transformados em lin-
dos itens de decoração. Sobre 
as cores, a família afirma que 
existem muitas possibilidades 
de tonalidades e estampas, 
não necessariamente precisa 
ser usado vermelho, mas sim 
uma cor que a família adora, 
como rosa, azul ou verde.

O importante é testar as 
combinações e não esquecer 
de pensar nos tópicos essen-
ciais, como lugares para to-
dos os convidados, pratos, ta-
lheres, copos/taças, centro de 
mesa, toalha, sousplat (base 

para o prato que ornamenta o 
ambiente e protege a toalha), 
jogo americano, guardanapos 
e porta-guardanapos. 

aNO-NOvO
Uma das dicas para a 

festa da virada é apostar em 
algo menos formal, como por 
exemplo o serviço à america-
na (em que todas as comidas 
ficam em uma mesa princi-
pal). Essa é uma boa pedida 
quando não há lugares sufi-
cientes para todos os convi-
dados sentados em uma úni-
ca mesa, se a intenção é um 
happy hour com petiscos ou 
até mesmo finger food (co-
midinhas e pequenas por-
ções para serem consumidas 
em uma mordida ou duas. 
São pratos servidos em mi-
nicumbucas, copinhos, pa-
litos, enfim, em toda forma 
que possa ser uma pequena 

porção individual e que a pessoa 
consiga se servir em pé mesmo). 

Os proprietários da Anfitriã 
Enxovais de Mesa destacam que 
uma boa pedida é apostar em tex-

turas como o linho e estampas clás-
sicas, em tom de nude, que ficam 
lindas e harmônicas misturadas 
com tons de amarelo. “Até mes-
mo cor neon dá um toque mo-

derno. E, claro, dourado e prata, 
pois queremos iniciar o ano bri-
lhando”, brincam. A dica princi-
pal é não deixar faltar amor nos 
detalhes. 

Fotos: Divulgação

Mesa decorada auxilia no clima de união típico das festas de fim de ano  ao arrumar a mesa, cada detalhe faz a diferença e contribui para o resultado
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O 
consumidor ca-
tarinense deve 
gastar em mé-
dia R$ 493,74 na 

compra de bens ou servi-
ços neste Natal, maior valor 
nominal desde 2015. O va-
lor representa alta de 1,4% 
em relação a 2018, quan-
do o gasto médio foi de R$ 
486,80. Os dados são de um 
estudo realizado pela Fede-
ração do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo de Santa 
Catarina (Fecomércio/SC) 
com 2.097 pessoas em sete 
cidades do Estado.

Segundo o presidente da 
Fecomércio/SC, Bruno Brei-
thaupt, a melhora na situa-
ção financeira de 44,7% das 
famílias catarinenses, em 
conjunto com saques extras 
do FGTS e a entrada do 13º 
salário, devem contribuir 

para as vendas na data. De 
acordo com a Federação, os 
resultados demonstram que 
o Natal tem impacto positi-

vo sobre o comércio, em es-
pecial pelo alto gasto mé-
dio dos consumidores em 
relação a outras datas co-

memorativas, e pela quanti-
dade de presentes que se de-
seja comprar, em média, 4,64 
presentes por consumidor.

PreferÊNciaS
Os catarinenses pretendem presentear 
primeiramente seus filhos (46,2%), 
depois seus pais (18,4%) e seus cônjuges 
(8,8%) e devem comprar prioritariamente 
itens de vestuário (67,4%), seguido por 
brinquedos (9,1%) e calçados (5,2%).
além de consultar os gastos no 
comércio, a pesquisa também buscou 
medir o impacto das festas de fim de 
ano no setor de serviços. No Estado, 
62,3% dos entrevistados disse que não 
pretende viajar no Natal e/ou no ano-
Novo. Entre os 34% que devem realizar 
alguma viagem, o destino preferido é o 
próprio Estado de Santa Catarina, com 
66,2%, seguido pelo Paraná (9,5%) e pelo 
rio Grande do Sul (9%). apenas 2,7% 
dos catarinenses devem realizar alguma 
viagem internacional.

Murici Balbinot/Rede Catarinense de Notícias
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A 
maioria das famílias segue a tra-
dição: ceia no Natal. É assim 
há muito tempo. Mas qual é o 
significado desses alimentos? 

Como eles surgiram na data? Assim como 
a árvore, o Papai Noel e as guirlandas, a 
ceia natalina possui significados. Cada 
cultura possui uma forma de comemorar 
a data, algumas não comemoram. Por isso, 
elencamos os alimentos que a região cos-
tuma consumir e a teoria mais conhecida 
de surgimento. 

Peru aSSaDO: a tradição de assar 
peru no Natal começou com os 
norte-americanos ainda no século 
Xvii. O animal era comido para a 
comemoração de boas colheitas e por 
isso foi incorporado às ceias natalinas. 
No brasil é apreciada desde a época 
colonial, considerada uma ave nobre.

SalPicãO: apesar de a palavra salpicão 
ser de origem mexicana (salpicón), o 
prato é brasileiro. a gostosura surgiu por 
volta de 1950 através de uma tentativa 
de reunir alimentos novos com restos 
de carne de frango e maionese. 

fruTaS freScaS e SecaS: o colorido 
das frutas dá um charme à mesa posta. 
No verão brasileiro também ajudam a 
refrescar a noite no fim de dezembro. 
O hábito de comer as frutas frescas 
é brasileiro, mas as secas vêm lá de 
roma. há séculos os romanos davam 
as frutas secas como presente antes 
do início do inverno. hoje a uva passa 
está presente até no arroz. apesar de 
discutível, o gosto virou tradição.

PaNeTONe: hoje com centenas de 
receitas, a versão mais aceita do início 

do panetone começou na itália. Um 
jovem nobre se apaixonou por uma 
plebeia, filha de um padeiro. O pai 
da moça não aceitava o namoro, e o 
rapaz, para se aproximar da jovem e 
mostrar a seu pai que era uma pessoa 
de bem, disfarçou-se de padeiro e foi 
trabalhar em sua padaria como auxiliar. 
resolveu criar um pão diferente, doce, 
misturando frutas cristalizadas. O pão 
ficou conhecido por ser muito gostoso 
e por sua forma diferenciada, copiando 

a cúpula de uma igreja. O pão fez muito 
sucesso e o jovem passou a divulgá-lo 
como uma invenção do Sr. Toni, o pai da 
moça, ficando conhecido como Pão do 
Toni, que em italiano é dito pane del Toni, 
passando a panetone. 

leiTãO aSSaDO: os romanos já 
incorporavam o porco assado em seus 
banquetes desde o século Xviii. O 
porco era consumido principalmente 
no inverno por ser uma carne com mais 

gordura. a tradição, mais antiga que o 
peru, se espalhou pelo mundo. 

raBaNaDa: a mistura de pão, ovos e 
açúcar foi criada em Portugal como 
um alimento para recuperar mulheres 
após o parto na Europa, e por ser um 
doce gostoso, caiu no gosto popular. Ela 
foi associada aos períodos religiosos, 
como Natal, pela falta de carne no 
inverno europeu, e acabou ficando como 
tradição. 
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Fim de ano. Época de con-
fraternização, rever pessoas, 
trocar presentes e traçar os ob-
jetivos para mais um ano que 
se inicia. É com esse clima que 
a família Castanha de Maravi-
lha promove uma celebração 
no Réveillon e o primeiro dia 
do ano. 

A família é formada por 
oito irmãos, sendo seis homens 
e duas mulheres, e todo ano a 
confraternização é feita na casa 
de um deles. A grande família 
realiza o encontro há 15 anos. 
Em 2019, quem está organizan-
do é Neiva Castanha Jancke, de 
55 anos. Ela é casada com Egon 
Jancke e tem dois filhos: Aline e 
Diego Jancke. 

Neiva conta que no início 
havia somente irmãos, pais e 
cônjuges. Porém, de lá para cá, 
o número de componentes au-
mentou para 43 pessoas. “Co-
meçamos com duas pessoas. 
Um pouco na casa dos pais, ou-
tras vezes na casa de um irmão, 
porém nem todos participavam. 
Com o passar do tempo, vimos 

que todos começaram a partici-
par e foi ficando cada vez maior. 
É muito bom terminar e come-
çar o ano juntos”, relata. 

Um dos encontros mais dis-
tantes que a família precisou 
percorrer foi até o município de 
Navegantes. Segundo Neiva, 
como a maioria dos integran-
tes é de Maravilha, foi alugado 
um ônibus para ir até a casa do 
irmão que morava lá na época. 

“Foram mais de 600 km de via-
gem, mas não deixamos de ir”, 
lembra. 

Para poder abrigar todas as 
pessoas neste ano, Neiva preci-
sou alugar um espaço maior, já 
que a casa ficaria apertada. Ela 
fala um pouco dos preparativos. 

“Os parentes já começam a 
chegar no dia 31 para arrumar 
o espaço para a virada de ano, 
principalmente para armar bar-

racas, que as crianças gostam. 
Então é um momento em que 
se veem pessoas de todas as ida-
des, desde netos, sobrinhos, pri-
mos, filhos, avós e pais”, conta.  

Para passar os dois dias de 
encontro, a família prepara atra-
tivos. Nesse sentido, são realiza-
das brincadeiras, jogos de fute-
bol, jogos de baralho, revelação 
de amigo-secreto e, claro, mui-
ta música. “Durante a virada de 

ano, celebramos com champa-
nhe e temos a tradição de dar 
uma folha de louro para cada 
pessoa para desejar sorte e um 
bom ano”, diz Neiva. 

Neiva diz que o Réveillon 
é a data mais esperada do ano 
para a família. “Durante o ano 
a gente se visita, mas não é o 
encontro em que todos parti-
cipam. É algo muito especial 
para mim”, finaliza. 

Fotos: Arquivo Pessoal

Parte da família Castanha reunida durante confraternização

a foto mostra os primeiros encontros realizados Neiva é a organizadora da festa neste ano e conta com o apoio do marido, Egon, e filho, Diego, além da filha, aline, casada com Douglas Frozza
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A quarta-feira (18) 
foi de festa para os 
alunos da Apae Ma-

risol de Maravilha. O Lar 
de Convivência sediou um 
momento de confraterni-
zação entre os alunos, fa-
miliares, equipe de profes-
sores e direção da escola, 
além de patrocinadores 
do evento. No espaço tam-
bém foram expostos al-
guns trabalhos feitos pe-
los excepcionais e fotos de 
atividades realizadas du-
rante o ano. 

A programação come-
çou pela manhã com apre-
sentação feita por alu-
nos, contando a história 
do nascimento de Jesus. 
Em seguida, alunos e pro-
fessores se reuniram para 
um momento emocionan-

te, cantando uma música 
natalina. 

Ao meio-dia teve almo-
ço e no início da tarde uma 
visita especial. Os alunos 
Leandro Tutchengem e 
Franciele Abeck represen-

taram muito bem o Papai 
e Mamãe Noel, fazendo a 
entrega de uma lembran-
ça para os colegas. O mo-
mento foi de muita ale-
gria e finalizou com fotos. 
A atividade marcou o en-

cerramento do ano com 
os alunos da escola espe-
cial. O evento foi patroci-
nado pela família Honai-
ser, Irma Zanin, Miguelina 
Frandoloso e Marli Zatt 
Kuhn. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Encenação sobre o nascimento de Jesus

Papai e Mamãe Noel fizeram sucesso no evento 

Entrega de lembrança para os alunos
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O Natal é muito mais 
do que compartilhar 

presentes e se reunir para 
ceias fartas. a data é cheia 
de significados especiais e 
reunir a família para ações 
conjuntas pode fazer a 
diferença. Neste texto 
apresentamos algumas 
tradições para celebrar em 
família todos os anos.

faÇam uma fOrNaDa 
De BiScOiTOS

Cozinhar em família pode 
ser muito divertido. Peça para 
que cada um escolha seu sa-
bor favorito de biscoito e en-
tão vocês terão um festival 
de sabores, para durar até o 
Ano-Novo.

Tirem uma fOTO TemÁTica
Algumas famílias têm o 

costume de fazer fotos várias 
vezes ao ano, mas se este não 
é o seu caso, considere o fe-

riado para colocar a câmera 
no timer e tirar uma foto bem 
bonita com sua família. Faça 
clássica, festiva, temática ou 
até mesmo com os pijamas 
que combinam! Vai ser uma 
bela recordação em família.

maravilhem-Se cOm a 
DecOraÇãO Da ciDaDe

Nem sempre a sua vizi-
nhança terá as melhores de-
corações ou luzes. Mas não é 
por isso que você não pode 
curtir a data. Caminhe ou di-
rija com a família pelos prin-
cipais pontos da sua cidade e, 
depois, elejam a preferida de 
cada um de vocês.

DÊ Para caDa criaNÇa 
um eNfeiTe

Faça a sua coleção de en-
feites para a árvore de Na-
tal e transforme o momen-
to de montagem da árvore 
em uma experiência pessoal. 
Basta dar um novo ornamen-

to para cada membro da fa-
mília customizar e pendurar 
a cada ano. Ele pode, inclusi-
ve, ser feito à mão e escolhido 
de acordo com os interesses 
de cada um. Guarde-os para os 
próximos anos.

SeJa vOluNTÁriO
Garanta que seus filhos sai-

bam que o Natal não é somen-

te ganhar presentes, mas pen-
sar na comunidade também. 
Muitos lugares servem comi-
da para pessoas sem-teto nes-
sa data. Mas em nossa região, 
uma opção é doar alimentos 
para famílias carentes. Faça a 
mesma coisa todos os anos e 
a cada ano um membro da fa-
mília pode decidir para quem 
quer doar.

faÇa uma reTrOSPecTiva 
DO aNO

Faça um vídeo com as me-
lhores fotos do que você e sua 
família fizeram durante todo o 
ano, para até mesmo comparti-
lhar no Facebook. Misture tam-
bém alguns vídeos, assim você 
sempre terá como se lembrar 
dos melhores momentos de 
cada ano.

DeiXe um laNche 
Para O NOel

Antes de as crianças irem 
para a cama na véspera de Natal, 
faça com que eles preparem um 
prato com aqueles biscoitos que 
vocês fizeram e um copo de lei-
te. Para as renas, separe algumas 
cenouras! Peça também para 
as crianças escrever um bilhete 
agradecendo pelo presente!

Divulgação
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CARINE ARENHARDT 

Os feriados de Natal e Ano-Novo 
trazem um crescimento expres-
sivo no fluxo de veículos nas ro-

dovias federais e estaduais. O período fica 
com o maior aumento do ano no fluxo de 
automóveis. E tantos motoristas pegando 
a estrada, combinado com imprudências, 
também acaba aumentando o número de 
acidentes. 

Para reforçar a segurança nas rodo-
vias, os policiais rodoviários intensificam 
as fiscalizações, principalmente em tre-
chos considerados mais perigosos, com 
alto índice de acidentes. A Polícia Rodo-
viária Federal (PRF) deu início na sexta-
feira (20) à Operação Integrada Rodovi-
da, maior ação do ano de enfrentamento 
à violência no trânsito. Ela abrange as fes-
tas de Natal, Ano-Novo e Carnaval e tem 
como objetivo integrar órgãos públicos 
federais, estaduais e municipais com o 
objetivo de reduzir os índices de violên-
cia no trânsito. 

Conforme o policial rodoviário e chefe 
de comunicação da PRF em Santa Catari-
na, Luiz Graziano, o período de maior flu-
xo deve ocorrer entre a quarta-feira (25) e o 
sábado (28) e também nos dias 4 e 5, quan-
do motoristas começam a voltar para casa. 

Ele destaca que muitos motoristas se 

deslocam para o litoral, vindo da região 
Oeste do Estado, também Rio Grande do 
Sul e países vizinhos. “Normalmente as 
pessoas passam a noite da véspera do Natal 
em casa e a partir do dia 25 começam a se 
deslocar para o litoral para a virada do ano”, 
destaca Graziano. 

Polícia rodoviária vai intensificar o trabalho de fiscalização

OrieNTaÇõeS 
Quem vai pegar a estrada 
precisa ficar atento à 
segurança da viagem, para 
evitar transtornos e não se 
envolver em acidentes. Uma 
dica muito importante é revisar 
itens de segurança do veículo 
e depois prestar atenção nas 
leis de trânsito. Graziano lista 
as principais orientações:

- Uso do cinto de segurança, 
motorista e passageiros
- Faróis sempre ligados 
- Motorista não pode usar 
celular 
- respeitar os limites de 
velocidade
- Não combinar álcool com 
direção

Divulgação PRF
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pAulo torQuAto
O jogador catarinense de 
futebol americano Paulo 
Torquato morreu no dia 14 

de dezembro, aos 27 anos, 
vítima de acidente de trânsito. 

Ele era atleta do istepôs Futebol americano 
e defendeu a seleção brasileira, inclusive 
atuando no mundial de 2015.

frAncisco BrennAnd
O pintor e escultor 
pernambucano Francisco 
brennand morreu no dia 

19 de dezembro, aos 92 
anos. Ele era um dos maiores 

intelectuais brasileiros de seu tempo e 
conhecido por sua arte em gigantescas 
esculturas de cerâmica.

cHuY BrAVo
O ator e humorista Chuy 
bravo morreu no dia 15 de 
dezembro, aos 63 anos. 

O artista, que nasceu com 
nanismo, começou sua 

carreira nos anos 1990 e atuou em 
filmes como Casados com o azar e Piratas 
do Caribe: No Fim do Mundo. bravo ainda  
participou de filmes pornográficos do estúdio 
vivid Entertainment.

AnnA KArinA
a atriz anna Karina morreu no 
dia 14 de dezembro, vítima de 
câncer, aos 79 anos. Ela ficou 

conhecida por ter estrelado 
sete filmes do cineasta Jean-

luc Godard, com quem foi casada de 1961 a 
1965. anna ganhou o prêmio de melhor atriz no 
Festival de berlim pelo papel em “Uma Mulher é 
Uma Mulher.”

igor de oliVeirA
O cantor sertanejo igor de 
Oliveira morreu no dia 16 de 
dezembro, aos 27 anos, vítima 

de acidente de trânsito. igor de 
Oliveira era o nome artístico de 

valdeci dos Santos Oliveira, que nasceu na bahia 
e morava no interior de São Paulo, onde dava 
passos na carreira musical.

joão mosAlte fAriAs de pAulA
Faleceu no dia 12 de dezembro, no hospital regional 
de Chapecó, aos 68 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja do bairro Salete, em São Miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério municipal de Guaraciaba.

Arlindo AloÍsio Willi
Faleceu no dia 12 de dezembro, no hospital 
regional de Chapecó, aos 73 anos. Seu corpo 
foi velado no Salão Comunitário da linha São 

OBItuÁRIO

cerimÔNia Escola Especial também terá troca da diretora. Adriane Polazzo entrega o cargo para Marilene Izabel Hammes Somacal

apae marisol empossa nova diretoria para 
a gestão 2020/2022
CARINE ARENHARDT 

Com a presença de asso-
ciados, alunos, professores e li-
deranças, a Apae Marisol de 
Maravilha empossou na segun-
da-feira (16) a diretoria para a 
gestão 2020/2022. A nova presi-
dente é Renata Donhauser, que 
recebeu durante a cerimônia um 
pin repassado pelo então presi-
dente, Genuir Bassani. 

O presidente da Fundação 
Catarinense de Educação Es-
pecial, Rubens Feijó, acompa-
nhou o ato de posse, conhe-
ceu mais sobre os trabalhos e 

parcerias da escola especial e 
desejou sucesso à nova direto-
ria, confirmando o apoio para a 
próxima gestão. 

Bassani agradeceu os par-

ceiros da gestão 2017/2019 e 
desejou sucesso à nova direto-
ria. Ele também recebeu uma 
lembrança, entregue pelo aluno 
autodefensor Deivison Fantin, 

pelo trabalho frente à direto-
ria que encerra o mandato nes-
te mês. Emocionada, Renata se 
comprometeu em dar continui-
dade aos projetos e lutar pelo 

fortalecimento da instituição. 

NOva DireTOra 
A noite de segunda-fei-

ra também marcou o anúncio 

da nova diretora da Escola Es-
pecial. Adriane Polazzo entre-
ga o cargo para Marilene Izabel 
Hammes Somacal, que assume 
a partir do próximo ano.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

 Nova diretoria empossada adriane Polazzo entrega o cargo de diretora para Marilene izabel hammes Somacal

Geraldo, em anchieta, e sepultado no cemitério 
municipal de romelândia.

AmAdeu cArneiro loBo
Faleceu no dia 13 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 59 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja da linha limeira, 
em São Miguel do Oeste, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

terezinHA mArin
Faleceu no dia 13 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 76 
anos. Seu corpo foi velado na igreja da linha 
Guataparema, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

lourdes KArling
Faleceu no dia 15 de dezembro, aos 59 anos. Seu 
corpo foi velado na capela mortuária municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

ABilio fensKe
Faleceu no dia 17 de dezembro, no hospital de 
Cunha Porã, aos 66 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

noelY Konzen
Faleceu no dia 17 de dezembro, no hospital 

São Paulo de Xanxerê, aos 74 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica de Paraíso e 
sepultado no cemitério católico de Paraíso.

gessi de AlmeidA 
Faleceu no dia 19 de dezembro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 63 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Católica de 
Paraíso e sepultado no cemitério católico de 
Paraíso.

Quirino Agostini
Faleceu no dia 20 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 79 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica 
da linha 24, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

selAnge motA giAcomelli
Faleceu no dia 19 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 71 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica 
do bairro São Sebastião, em São Miguel do 
Oeste, e sepultado no cemitério do bairro.

romi Weiss
Faleceu no dia 20 de dezembro, em 
sua residência, aos 71 anos. Seu corpo 
foi velado na casa mortuária de Santa 
Terezinha do Progresso e sepultado no 
cemitério de Santa Terezinha do Progresso.
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COtIDIAnO

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

DicaS Para fazer DO TrâNSiTO 
um luGar maiS SeGurO

Estamos próximos das festividades de fim de ano, com muita 
comida e bebida de todos os tipos, esbanjando alegria e felicidade. 
Esse clima natalino e de troca de ano acaba por renovar a esperan-
ça de dias melhores, de traçar novas metas ou reforçar as já inicia-
das, refletindo sobre o que já passou.

Nesse enredo todo, o trânsito tem um papel fundamental, pois 
será nele que você irá visitar parentes e amigos, que irá até o merca-
do para garantir que ninguém vai passar fome ou sede na sua con-
fraternização, que irá até as festas promovidas na comunidade, en-
tre outras diversas possibilidades.

É por isso, amigo leitor, que uma coisa não pode faltar nessa 
reta de fim de ano, nem mesmo em todos os dias, meses e anos 
consequentes, que é a responsabilidade e respeito no trânsito. 

Então para você que é motorista, ciclista ou pedestre, aprovei-
te esse clima de reflexão e coloque a mão na sua consciência, veja 
se está cometendo algum erro, se está se excedendo em situações 
corriqueiras do dia a dia no trânsito e que poderia ser evitado, se 
está respeitando a legislação, bem como agindo de maneira gen-
til com o próximo.

Ainda, aproveitando o espaço, para aqueles que irão colocar o 
“pé” na estrada, ou seja, que irão utilizar a via pública, deverão es-
tar atentos a algumas regras básicas para que não tenham nenhum 
inconveniente.

Assim, nossa dica é que antes de sair de casa preocupe-se em 
notar em que estado se encontra o seu veículo, se o mesmo oferece 
condições de segurança de direção e com todos os equipamentos 
obrigatórios. Certifique-se que a documentação veicular e pessoal 
esteja válida, ou seja, que todos os débitos do licenciamento este-
jam pagos e o documento CRLV emitido, bem como esteja com a 
Carteira de Habilitação no prazo de validade e sem nenhuma res-
trição. Ainda, importante é o condutor estar com condições físicas 
e mentais para dirigir e efetuar o deslocamento com tempo sufi-
ciente, ou seja, sem pressa, para que não haja excessos de velocida-
de e situações de irregularidade no trajeto.

Depois de já estar na estrada lembre: 
- Não fique ‘colado’ no veículo da frente. E se o carro de trás 

‘grudar’ na traseira, facilite a ultrapassagem.
- Só ultrapasse com segurança, boa visibilidade e tempo sufi-

ciente pra fazer a ultrapassagem.
- Em caso de chuva, neblina, buracos na pista ou outras condi-

ções adversas, fique ainda mais atento.
- Use e exija que todos no carro usem o cinto de segurança.

Tenham todos um feliz Natal e próspero ano novo!

Br-282

haBeaS cOrPuS

Prf apreende mais de 20 quilos de maconha

Suspeita de envolvimento na morte de 
Joacir montagna deixa prisão

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) apreendeu 23 qui-
los de maconha, na terça-fei-
ra (17), por volta de 23h30 na 
BR-282 de Maravilha. A dro-
ga estava escondida nas solei-
ras de um veículo Fox de Curi-
tiba. Foi preciso chamar o 
Corpo de Bombeiros Militar 
para cortar a lataria do veículo.

Os policiais estavam em 
ronda na região quando abor-
daram o carro conduzido por 
um homem com duas passa-

geiras. O motorista afirmou es-
tar vindo de Foz do Iguaçu e 
estava muito nervoso. Dian-
te das contradições das res-
postas às perguntas feitas pe-
los policiais, foi feita busca 
minuciosa no veículo. Den-
tro das soleiras do veícu-
lo os policiais encontraram 
os tabletes de maconha.

O motorista foi pre-
so em flagrante e conduzi-
do para a Polícia Civil, junto 
com o veículo e a maconha. Para retirar a droga, PrF precisou acionar o Corpo de bombeiros 

 PRF

A Polícia Civil, através do Se-
tor de Investigação Criminal, 
deu cumprimento a um man-
dado de prisão na tarde de ter-
ça-feira (17) contra um homem 
de 66 anos, em Maravilha. Tra-
ta-se de condenação por sen-
tença definitiva pelo crime de 
estupro, ocorrido em 2015. 

O homem foi encami-
nhado para a Unidade Prisio-
nal Avançada de Maravilha.

cONDeNaDO
homem é preso por 
estupro pela Polícia civil

Crime ocorreu em 2015 e homem foi 
preso pela Polícia Civil após condenação 
na Justiça

Polícia Civil

BalaNÇO Ação foi feita na quinta-feira (19) em uma empresa do município

Polícia civil realiza incineração 
de mais de 40 quilos de drogas 

A Polícia Civil, por meio 
da Delegacia de Polícia de 
Fronteira da Comarca de Ma-
ravilha, realizou na tarde de 
quinta-feira (19), em uma em-
presa do município, a incine-
ração de mais de 40 quilos de 
drogas apreendidas em pro-
cedimentos que tramitaram 
nas delegacias de Maravilha e 
de Iraceminha.

As drogas apreendidas, 
maconha, cocaína e crack, são 
fruto de operações da Polícia 
Civil, bem como do trabalho 
da Polícia Militar e da Polícia 
Rodoviária Federal, resultan-
do na prisão de 25 pessoas no 
ano 2019, todas pela prática 
dos crimes de tráfico de dro-

Droga foi destruída na fornalha de uma empresa de Maravilha

Polícia Civil

gas e associação para o tráfico.
A incineração foi autoriza-

da pelo Poder Judiciário, ha-
vendo a comunicação ao Mi-

nistério Público e à Vigilância 
Sanitária. 

Depois de quase quatro 
meses presa, a vereadora licen-
ciada de Xaxim Maria de Lour-
des Fonini deixou o Presídio 
Regional de Chapecó nesta se-
mana. A defesa da vereadora 
conseguiu um habeas corpus 
junto ao Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) que permitiu que 
ela deixasse a unidade prisional. 

O advogado que atua na 
defesa de Lula Fonini, Luiz Ge-
raldo Gomes dos Santos, dis-
se que a vereadora deverá 
respeitar algumas medidas de-
terminadas pela Justiça. A li-
beração dela ocorreu median-

te pagamento de fiança. Ele 
informou ainda que a defe-
sa deve recorrer de algumas 
determinações impostas. 

Conforme o Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina, as me-
didas cautelares e o valor da 
fiança, estipulada em R$ 249,5 
mil, foram determinadas pelo 
juízo da comarca de São Mi-

guel do Oeste. A Justiça permi-
tiu o parcelamento do valor da 
fiança, sendo pago R$ 50 mil 
para a soltura da vereadora.

A vereadora foi presa no 
dia 28 de agosto, durante a se-
gunda fase da operação De-
fesa da Ordem, deflagrada 
pela Polícia Civil de São Mi-
guel do Oeste. A operação in-
vestiga, o que a polícia cha-
mou de “núcleo de mando” do 
crime que tirou a vida do ad-
vogado Joacir Montagna, as-
sassinado dentro do próprio 
escritório, em Guaraciaba, 
no dia 13 de agosto de 2018.

Divulgação
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ESPORtE

 ONEIdE BEHLING

O time de futsal da Secre-
taria de Esportes, Juventude 
e Lazer/Acema de Maravilha 
foi campeão da Copa Victor 
Móveis de Futsal sub-16. A 
equipe disputou a taça con-
tra Nova Erechim no sábado 
(14), em Modelo. No tempo 
normal, o placar fechou em 3 
x 3. Nas cobranças de pênal-
tis, Maravilha marcou 3 x 1 na 
equipe adversária.

SuceSSO Foi a sétima edição da competição realizada em Maravilha 

concluída mais uma edição do 
festival de vôlei e futevôlei

Título veio após 
cobrança de pênaltis 

Divulgação

A sétima edição do Fes-
tival de Vôlei e Futevôlei 
Kapass Corretora de Segu-
ros foi encerrada no domin-
go (15) com a realização das 
finais de cada categoria. Des-
de o dia 4 de dezembro foram 
realizados 179 jogos na qua-
dra de areia da Praça Cidade 
das Crianças e grande público 
acompanhou as partidas. 

A equipe da Secreta-
ria de Esportes, Juventude e 
Lazer organizou e foi a res-
ponsável pela condução do 
festival. As categorias em 
disputa foram vôlei pré-mi-
rim, joguinhos e adulta. No 
futevôlei foram as categorias 
segunda divisão, master, li-
vre e misto. A premiação em 

dinheiro para os vencedo-
res foi oferecida pela Kapass 
Corretora de Seguros. Confi-
ra a colocação final em cada 
categoria:

VôLEI
Pré-mirim feminino:
1º lugar: Emili - Fer-
nanda - Pamela
2º lugar: Roberta - Lau-
ra - Eduarda
3º lugar: Jolie - Iasmim - Lais

Pré-mirim masculino:
1º lugar: Henri-
que - Pedro - Jorge
2º lugar: Yuri - Cas-
sio - Gabriel
3º lugar: Rafael - Eri-
ck - Pedro

BaSe

DeciSãO

maravilha é campeã na copa victor 
móveis de futsal sub-16

equipe de flor do Sertão comemora o título 
do regional de Bocha

feminino joguinhos:
1º lugar: Geovana - Briana
2º lugar: Maria - Pamela
3º lugar: Julia - Scheila

Masculino joguinhos:
1º lugar: Rafael - Djohan
2º lugar: Leonar-
do - Willian
3º lugar: Eduardo - Luan

feminino adulto:
1º lugar: Briana - Marina
2º lugar: Geova-
na - Natalia
3º lugar: Graciele - Vitória

Masculino adulto:
1º lugar: Rafael - Djohan
2º lugar: Eduardo - Lucas
3º lugar: Eduardo - Luan

fuTEVôLEI
2ª divisão
1º lugar: Alcione - Edu-
ardo - Cleiton
2º lugar: Gustavo - João - Samuel
3º lugar: Renan - Leonardo

Máster
1º lugar: Adecir - Fernando
2º lugar: Adriano - Bras
3º lugar: Edson - Celmar

Livre
1º lugar: Eduardo - Italo
2º lugar: Renan - Cleidimar
3º lugar: Rodrigo - Ricardo

Misto
1º lugar: Adecir - Fernanda
2º lugar: Eduardo - Hiago
3º lugar: Italo - Dhiely

No sábado (14), na can-
cha da Ascup em Cunha 
Porã, foram realizadas as 
disputas de terceiro lugar 
e finais do 1º Campeona-
to Regional de Bocha Rafa 
Vollo em equipe masculi-
no - Taça Sicoob Credial.

Na disputa de tercei-
ro lugar Assesmi B ven-
ceu Linha Secchi por 2 a 1, 
parciais de 12 a 0 na indi-
vidual e 12 a 3 na dupla, e 
perdeu no trio por 12 a 3. 

Na decisão do título a 

equipe do FACC, após ter 
vencido a final de ida pelo 
placar de 3 a 0, precisava 
vencer somente uma par-
tida e logo na primeira a 
equipe do FACC venceu o 
trio da Ascup por 12 a 10 e 
conquistou o campeonato.

O Departamento de 
Esportes de Flor do Ser-
tão, que foi quem organi-
zou a competição, agradece 
em nome da Administra-
ção de Flor do Sertão ao Si-
coob Credial. “Foi parcei-

ra neste evento e todas as 
pessoas que colaboraram e 
contribuíram durante a re-
alização dos jogos e espe-
cialmente aos atletas, diri-
gentes e comunidades que 

fizeram parte do evento que 
foi um grande sucesso. Pa-
rabéns a todos que parti-
ciparam”, finaliza Rodrigo 
Noronha, diretor de Es-
portes de Flor do Sertão.

clAssificAção e premiAção 
1º lugar: FaCC (Flor do Sertão), troféu, medalhas e 
r$ 500
2º lugar: ascup (Cunha Porã), troféu, medalhas e 
r$ 300
3º lugar: assismi b (São Miguel da boa vista), 
troféu, medalhas e r$ 200
4º lugar: linha Secchi (Cunha Porã), medalhas

liBerTaDOreS 
Se o Inter passar teremos Gre-Nal na fase de grupos 

da Libertadores. Ótimo para o futebol, ruim para o cora-
ção. Nunca vi favoritismo em Gre-Nais. Grêmio terminou 
o ano melhor, mas 2020 começa tudo de novo. Interna-
cional terá outro time, outro técnico. Clássicos decisi-
vos? Podem até não ser. Ambos podem se classificar, ou 
ser eliminados. Mas e se os resultados dos clássicos de-
finirem a eliminação de um deles? É aí onde quero che-
gar. Serão disputas únicas, sensacionais. Beira-Rio e Are-
na ficarão pequenos. Mas eu não falo mais em Gre-Nais. 
Primeiro, o Inter precisa chegar lá. Time precisa ser re-
forçado. Pois o momento é único. Espero mesmo que o 
colorado entre na fase de grupos.

carriNhO De mãO 
Aposta do Carrinho de Mão entre gremistas e colora-

dos terá mais uma edição neste domingo (22), em Ma-
ravilha. Essa brincadeira é realizada há mais de 25 anos, 
com o principal objetivo de integrar as torcidas. Colora-
dos estarão fazendo força, carregando os gremistas a par-
tir das 18h30. Todos convidados para prestigiar o evento.

muNDial 
Enaltecer jogadores do Flamengo é fácil, pois o time 

está cheio de craques. Mas tem um cara que se destaca e 
poucos reconhecem seu valor na equipe: William Arão. É 
um cão de guarda à frente dos zagueiros. Flamengo tem 
time e grupo, quando o jogo está encardido, aí entra Die-
go e tudo muda, impressionante! Resta degustar a gran-
de final deste sábado contra o Liverpool. Boa sorte ao Fla-
mengo.

2020
- Em janeiro teremos a Copa Maravilha 
agitando a cidade de forma positiva. Mais de 
1.700 atletas, categorias de base, buscando 
seus sonhos.
- O Futsal de Maravilha tem um projeto 
arrojado para o próximo ano. É hora de atitude 
nessa modalidade.
- Objetivo do presidente Neri almeida é colocar 
um Clube recreativo Maravilha competitivo no 
Estadual de amadores.
- Que venha 2020!

FELIZ NATAL
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ESPORtE

A tarde de sábado (14) em 
Iraceminha, no campo da As-
sociação dos Servidores Pú-
blicos Municipais (Aspumi), 
foi de decisão do Campeona-
to Municipal de Futebol Suí-
ço em quatro categorias: ve-
terano, master, feminino livre 
e masculino livre.

Na primeira decisão da 
tarde entre Grêmio Planal-
to e Associação São Pedro de 
Linha Biguá, na categoria ve-
terano, deu a equipe do Grê-
mio nos pênaltis. No tempo 
normal 2 a 2 e nos pênaltis 4 

a 2 para o Grêmio Planalto de 
Nova Ibarama.

Logo em seguida foi a vez 
da decisão no máster, tam-
bém definido nos pênaltis. 
Nesta categoria a decisão en-
tre Os Boleiros e Os Amigos 
ficou em 1 x 1 no tempo nor-
mal e nos pênaltis 3 x 2 para 
os Boleiros.

No naipe feminino o con-
fronto entre E.C. Canarinho e 
Grêmio Moroe terminou em 1 
a 0 para o E.C. Canarinho de 
Linha Santa Fé.

A decisão do masculino 

livre ficou por conta do Bar 
do Aldo e Grêmio Moroe. No 
campo as duas equipes não 
tiravam o pé e o placar foi 
apertado. A vitória para o Bar 
do Aldo veio apenas no se-
gundo tempo, com uma jo-
gada de contra-ataque, Mati 
aproveitou e abriu o placar. O 
segundo gol foi marcado, no 
final do jogo, por Rafael, de-
pois de cobrança de escan-
teio, a bola ficou nos pés dele 
dentro da área, só teve o tra-
balho de empurrar para o 
fundo do barbante.

DeciSõeS Jogos foram no campo da Aspumi

iraceminha realiza as finais do municipal 
de futebol Suíço

Fotos: Divulgação

bar do aldo é o melhor da categoria livre masculino

Grêmio Moroe é pela terceira vez vice municipal Grêmio Planalto é campeão na categoria veterano

E.C. Canarinho levantou o título principal no naipe feminino No máster Os boleiros são os melhores do ano

Em 2019 o futsal mas-
culino de base da Secretaria 
de Esportes, Juventude e La-
zer de Maravilha/Acema par-
ticipou das mais importantes 
competições da modalida-
de em nível regional. No ano 
o município conquistou nove 
troféus e foi campeão geral da 

Taça Integração de Futsal. 
Os campeonatos que Ma-

ravilha disputou foram os Jo-
guinhos e Olesc fase micror-
regional, Copa Integração, 
Copa Victor Móveis e Taça 
Móveis Léo. Maravilha foi 
campeão no sub-7 e sub-
13 Copa Integração e sub-

16 Copa Victor Móveis.  
Os professores Gian Mau-

ro Silva, Eduardo Heydt e Beni 
de Lima e alunos agradecem 
a todos que apoiaram as equi-
pes durante 2019 e aos pais 
pela confiança. Silva lembra 
que o trabalho foi realizado 
com atletas dos 3 aos 18 anos. 

2019 
futsal de base de maravilha 
faz balanço do ano 
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