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VAGAS TEMPORÁRIAS Inscrições foram abertas nesta semana e 
seguem até o dia 2 de janeiro 

Prefeitura de Maravilha lança 
edital para processo seletivo
CARINE ARENHARDT

O governo municipal de Maravi-
lha lançou o edital de processo seleti-
vo para contratação de servidores em 
caráter temporário e formação do ca-
dastro reserva. A contratação será 
para cargas horárias de 20 e 40 horas. 

As vagas são para cargos de téc-
nico de enfermagem, médico, agen-
te comunitário em saúde, auxiliar de 
serviços gerais, monitor de oficina e 
artesanato, educador social, orien-
tador social costureiro, professor de 

dança, monitor social alta complexi-
dade, biólogo, fisioterapeuta, técnico 
em enfermagem para o Samu e mo-
torista do Samu.  

As inscrições são on-line, foram 
abertas na terça-feira (3) e seguem 
até 2 de janeiro de 2020, data que é 
o prazo final para o pagamento da 
taxa de inscrição. As provas objeti-
vas e práticas deverão ser aplicadas 
no dia 11 de janeiro. O edital com to-
das as informações do processo sele-
tivo está no site oficial do município 
de Maravilha. Edital foi lançado pela prefeitura de maravilha

Arquivo/O Líder

NOBRE POR STATuS?

Bill Gates e Warren Buffett criaram em 2010 a Giving Pledge.
A ideia foi, no mínimo, ousada: convidar bilionários a 

doar pelo menos a metade de suas fortunas para a carida-
de. Deu certo.

Estima-se que hoje o fundo já tenha arrecadado mais de 300 
bilhões de dólares.

O que um(a) senhor(a) ricaço(a) prefere: continuar ralan-
do para entrar na lista da Fortune ou curar a ganância ajudan-
do quem precisa – e também entrar para uma lista de notórios?

Se a causa é nobre, que seja status a moeda de troca.

*
Um cenário corriqueiro: eu voltando para casa no fim do dia 

ouvindo Daniel Kahneman.
Ontem ele citou o que considera ser o maior achado da psi-

cologia moderna: para criar um hábito, ao invés de forçar a mu-
dança, retire o que está impedindo que ela aconteça.

Ou: você está no ponto A e quer ir para o ponto B. O que fa-
cilitaria o caminho até B? O que torna mais difícil permanecer 
no ponto A?

Para construir hábitos (ou gerar mudanças) costuma ser 
mais eficiente fazer pequenos ajustes indiretamente relaciona-
dos com o problema. Volto ao tema em breve.

*
A situação nos caracteriza mais do que a nossa perso-

nalidade.
Tomamos decisões de acordo com o contexto em que nos 

encontramos.
Para avaliar a forma que alguma pessoa agiu, é necessário 

entender o que está acontecendo com ela: os problemas, as co-
branças, as preocupações. Enxergar a nuvem escura que apare-
ceu em cima dela.

E então entra a empatia: o que você faria nas mesmas condi-
ções e circunstâncias?

*
Se a situação nos caracteriza mais do que a nossa persona-

lidade, fico pensando: é possível traçar um paralelo com aquele 
ditado que diz que a ocasião faz o ladrão? Alguém sob dificulda-
des está mais inclinado ao crime? Ou “tornar-se ladrão” depen-
de de quão sólidos são os valores e princípios do eventual opor-
tunista?

Não vale a pena explorar essa polêmica. Mas o fato (científi-
co) é que a situação nos molda. Logo, o julgamento das decisões 
e atitudes alheias precisa considerar o contexto e as circuns-
tâncias. Um belo conflito entre a imparcialidade e a empatia.
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LIÇÕES DE VIDA
Não sejas escravo do passado e de recordações tristes. Não revolvas 
uma ferida que está cicatrizada. Não rememores dores e sofrimentos 
antigos. O passado é para ser relembrado e não revivido...

O SICOOBCARD TEM INÚMERAS  
POSSIBILIDADES PARA VOCÊ COMPRAR  

DO SEU JEITO. 

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

Sicoobcard. É da 
sua cooperativa.

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

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

ATÉ A PRóxIMA EDIÇãO!

GRuPO ENGAJADO
 
Segunda-feira (16) a região Extremo-Oeste deve parar! Entidades 

e comunidade se mobilizam para um manifesto em prol da revitaliza-
ção da BR-163, entre São Miguel do Oeste e Dionísio Cerqueira. O trecho, 
que sempre foi um dos mais degradados e perigosos, tornou-se um pe-
sadelo há três anos. A manifestação será no trevo de entroncamento das 
BRs 163 e 282, em São Miguel do Oeste, e no trevo de acesso à cidade de 
São José do Cedro, a fim de buscar soluções para a situação. Um abai-
xo-assinado on-line já soma milhares de assinaturas. O movimento ini-
ciou com a união de diversas entidades e clubes de serviço de São Mi-
guel do Oeste e se espalhou para a região, que sofre com o abandono das 
obras iniciadas ainda em 2012. Pela via passam diariamente milhares de 
caminhões e veículos, que escoam a produção do Sul e Norte do Brasil. A 
mobilização está programada para as 17h da próxima segunda-feira (16).

QUE GESTO ELOGIÁVEL

O projeto Maravilha de Natal 2019 encerra neste mês com mais uma edição de sucesso. 
Organizada pelo Rotary Club e Nelson Salmin, a campanha vai beneficiar neste ano mais de 
1.500 crianças. Nesta semana os voluntários começaram a fazer montagem das cestinhas, 
separando os itens doados pela comunidade local. Conforme o coordenador do projeto, 
Marcos Raber, a entrega dos presentes para as crianças começa no próximo dia 10, nos bair-
ros em Maravilha, com participação do Papai Noel. No dia 15 a caravana vai estar com o Pa-
pai Noel em São Miguel da Boa Vista, no dia 21 em Flor do Sertão e no dia 22 em Tigrinhos. 
Aqui na nossa empresa tivemos um funcionário que foi às compras com seu salário para 
fazer doação às crianças carentes. Prova que temos seres humanos muito dignos e bons. 

NÃO ESQUEÇA
Amanhã (8) teremos excelen-

tes programas no Espaço Criança 
Sorriso, promovidos pela muni-
cipalidade. Compareça e presti-
gie! Também haverá o sorteio da 
campanha da CDL de Maravilha.

ÚLTIMO MÊS DO ANO
Chegou dezembro! As luzes se acende-

ram para a mais iluminada época do ano. Pare-
ce que muda totalmente o comportamento das 
pessoas, umas reconhecem que lutamos e ven-
cemos, chegamos ao mês de número doze do 
calendário e vamos em frente. Lembro-me da 
minha mãe quando eu era criança falando so-
bre o bom velhinho e dizendo: “Mais importan-
te que o presente, meu filho, é estarmos presentes 
para saudarmos juntos o aniversariante da data”.

Com o apetite chinês, preço da carne 
no Brasil pode ficar alto por anos  

A alta recente do preço da carne pode con-
tinuar pesando no bolso dos brasileiros pe-
los próximos anos, afirmam especialistas em 
comércio exterior. Motivada pelo crescente ape-
tite chinês e a proximidade das festas de fim 
de ano, alguns cortes registraram valoriza-
ção de até 50% nos supermercados do Rio.

O que está acontecendo: a disparada do pre-
ço nos açougues reflete o aumento em 44% das ex-
portações brasileiras para a China, que reduziu 
seus rebanhos à metade por causa da febre suína 
africana e registra aumento da demanda interna. 
Especialistas explicam que o ciclo de maturação 
do boi leva de quatro a seis anos, o que indica lenta 
expansão da oferta da carne no mercado brasileiro.

LULA NA CLAUSURA
A agenda de Lula, segundo a Folha de S. Pau-

lo, inclui um encontro organizado por seus advo-
gados e uma partida de futebol com Chico Buar-
que no campo do MST. Ele foi solto pelo STF, mas 
continua enclausurado, sem poder pisar na rua.

Casamentos entre pessoas do 
mesmo sexo crescem 61,7% 

O casamento está ficando menos po-
pular entre os brasileiros: em 2018, o nú-
mero total no país caiu 1,6% na compara-
ção com o ano anterior. Entre pessoas do 
mesmo sexo, no entanto, o movimento 
foi contrário e bem mais acentuado: esse 
tipo de união teve crescimento de 61,7% 
na mesma comparação, segundo as Es-
tatísticas do Registro Civil, divulgadas na 
quarta-feira (4) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE). O IBGE 
destacou que o aumento do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo ocorreu em 
todas as regiões do país, sendo o menor 
crescimento observado no Centro-Oes-
te (42,5%) e o maior no Nordeste (85,2%).

JUSTIÇA CONTRA A JUSTIÇA

“No momento em que a Lava Jato está na berlinda, acossada por uma série de 
derrotas impostas pelo Supremo, o TRF-4 montou uma trincheira contra o revisionis-
mo jurídico de ocasião, afastou qualquer suspeita sobre a isenção dos juízes de Curi-
tiba e conferiu sobrevida à maior operação de combate à corrupção já deflagrada no 
país”. Em seu voto, o desembargador João Pedro Gebran Neto, do TRF-4, disse que não 
era possível seguir a decisão do STF que já resultou, por exemplo, na anulação da con-
denação que Sergio Moro impôs ao ex-presidente da Petrobras dos tempos de Dilma 
Rousseff e do petrolão. É o acontecimento mais importante do país nos últimos dias.

UM HOMEM DE RESPEITO
Sergio Moro foi ovacionado na semana passa-

da em um show de Roberto Carlos. “É um privilé-
gio receber nessa plateia um cara que eu realmen-
te admiro e respeito por tudo o que ele tem feito por 
nós, pelo nosso país. Tô falando de Sergio Moro”, 
disse o cantor. E o que dizem os da esquerda?

Cassação do prefeito 
de Descanso 

A Comissão Processante, que está julgan-
do o processo de cassação de Sadi Bonamigo, 
prefeito de Descanso, convocou na quinta-
feira (5) uma coletiva de imprensa na Câma-
ra de Vereadores do município. Depois de 
aproximadamente 90 dias de trabalho, a Co-
missão Processante teve acesso e analisou o 
processo sobre o caso do sêmen bovino, que 
segue em segredo de Justiça. A Comissão leu 
todo o processo e é possível afirmar que exis-
tem provas que confirmam a participação di-
reta de Sadi Bonamigo no caso. Uma sessão 
será realizada para apresentar todos os mate-
riais aos demais vereadores e votar a cassação 
do prefeito. A coletiva foi transmitida ao vivo 
pelo Facebook do Grupo WH Comunicações.

Banco do Brasil entra no 
radar das privatizações 

O ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, discute com a equipe 
econômica a inclusão do Banco 
do Brasil na lista de privatizações 
que será enviada ao Congresso no ano que vem. 
Oficialmente, o Ministério da Economia nega a 
intenção de privatizar a instituição, mas o assun-
to foi abordado em reunião do Programa de Par-
cerias de Investimentos (PPI) há duas semanas.

Bastidores: o primeiro desafio de Gue-
des é convencer o presidente, Jair Bolsona-
ro, a aceitar a venda. Enquanto isso, emissários 
do ministro tentam sentir o clima do Congres-
so sobre como a eventual proposta seria rece-
bida por parlamentares. É preciso a aprova-
ção de uma lei específica para privatizar o BB.

SANDRO DONAtI
Esteve aqui na sede de nossas empresas o pre-

zado Sandro Donati, quando ainda no exercício de 
prefeito interino, e muito motivado com o traba-
lho frente à municipalidade. Pudemos conversar so-
bre assuntos relacionados ao município e as elei-
ções do próximo ano. É o nome forte à sucessão da 
prefeita, Rosimar Maldaner, pelo seu partido. Ques-
tionado sobre as eleições, preferiu não citar no-
mes, até porque estamos em período não eleitoral.

Divulgação
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

O QuE fAzER COM O 
DÉCIMO TERCEIRO

O décimo terceiro, que já teve uma parcela paga para 
os valorosos obreiros, sempre vem em boa hora. Mas o 
que fazer? Grande parte dos brasileiros vai usar o dinhei-
ro para saldar compromissos, ora antigos, ora mais re-
centes. E que me perdoem os economistas, mas aqueles 
que vão utilizar para pagar suas contas, estarão utilizan-
do com uma boa finalidade. Afinal, pagar contas significa 
manter o nome limpo, retomar crédito, poder dispor in-
clusive de novas linhas de crédito, que para aqueles que 
estão com o “nome sujo” não há tal possibilidade. Então, 
que o dinheiro do décimo terceiro possa ser utilizado com 
tal finalidade. Lógico, há aqueles que não estão nem aí 
para dívidas, sejam novas ou antigas. Caloteiros contu-
mazes existem. Não se preocupam com nome, nem com 
boa conduta e nem com aqueles que em épocas passadas, 
confiaram no sujeito vendendo a crédito, ou concedendo 
algum tipo de crediário. Em resumo, tem gente para todos 
os gostos, como se diz. Mas verdadeiramente aquele que 
é preocupado e que vai utilizar o dinheiro para adimplir 
suas dívidas, pode ter certeza que estará tendo uma ati-
tude nobre e de consideração. E aqueles afortunados que 
puderem utilizá-lo para simples gastos pessoais ou para 
guardar, melhor ainda. Significa que tem bom planeja-
mento econômico, se permitindo a tal tranquilidade.

SITuAÇãO DAS fAMílIAS BRASIlEIRAS 
É DE ENDIVIDAMENTO

Quando falo das finalidades do décimo terceiro, é pre-
ciso também alertar que a situação econômica das famí-
lias brasileiras é de endividamento. Causas como falta de 
planejamento, desemprego e outros fatores leva a um pa-
drão de endividamento familiar muito grande. Para isso, 
o décimo terceiro é fundamental. E muitos, inclusive, vão 
utilizá-lo para quitar parcelas daqueles empréstimos pes-
soais, grande vilão das famílias com dívidas, que acaba 
enganando a muitos em sua essência. Inicialmente pare-
cendo uma tábua de salvação, por vezes se torna em pe-
sado compromisso mensal, gerando outras dívidas fami-
liares. Portanto, seja bem-vindo o décimo terceiro. Que 
possa ao menos ser bem utilizado, e salvar o fim de ano 
de muita gente. Ah, e ainda vem aí mais uma parcela, para 
aqueles que ainda não o retiraram em sua totalidade. Vem 
em boa hora! 

DIANA HEINz

A Associação dos Ar-
tesãos e Artistas Plásticos 
(Amarap) de Maravilha rea-
lizou no sábado (30) assem-
bleia para assuntos gerais e 
eleger a diretoria 2020/2021. 
Atualmente a entidade pos-
sui 23 associados e a elei-
ção foi feita através de vo-
tação. Para presidência 
foi eleita Araci Weber, vi-
ce-presidência, Luís Cas-
sol Bitencourt, tesouraria, 
Jhonata Konig, vice-te-
souraria, Natalia Manorov, 
como secretária, Andrieli 
Maihak, vice-secretária, Cla-
dir Capelleto, e presiden-
te do conselho fiscal, Clari-

ElEIÇãO 
Amarap elege diretoria 2020/2021

ce Tomeleiro dos Santos. Os 
membros do conselho fis-

cal são: Adriane Fell e Sil-
deni Agostine e os suplen-

tes Marcos Horst, Marilde 
das Dores Ely e José Malaggi.

assembleia foi realizada no sábado (30)

Divulgação

lEGISlATIVO De olho no recesso, encontro dos legisladores 
foi tranquilo e teve intenso volume de projetos na pauta

Vereadores votam nove projetos 
na primeira sessão de dezembro
EDERSON ABI

A Câmara de Vereadores 
realizou a primeira sessão de 
dezembro na noite de segun-
da-feira (2) no Plenário Frei 
Silvestre Gialdi, em Maravi-
lha. Na pauta, nove projetos 
de lei em primeira e segun-
da votação. A sessão foi tran-
quila, sem grandes polêmi-
cas, e durou pouco mais de 
60 minutos. 

O primeiro projeto vo-

tado pelos vereadores foi do 
asfaltamento da Rua Presi-
dente Juscelino, em frente à 
Apae Marisol. Após aprova-
ção da matéria, o município 
realizou a entrega da ordem 
de serviço e reunião com os 
moradores na quinta-feira 
(5), na sala de reuniões da 
prefeitura. 

Entre os demais projetos, 
destaca-se um para baixa de 
bens do patrimônio público 
do município, previsão de re-

ceitas e despesas da prefeitu-
ra para 2020, cessão de uso 
da nova ambulância do Cor-
po de Bombeiros. 

Um dos projetos mais 
importantes da noite foi so-
bre os incentivos à agricul-
tura, que teve alterações nas 
comissões e foi aprovado em 
plenário. De acordo com os 
vereadores, o projeto é im-
portante e vai beneficiar vá-
rios produtores do interior 
de Maravilha. 

Outros projetos vota-
dos foram: abertura de cré-
dito adicional suplementar 
no valor de R$ 918 mil para 
despesas com folha de pa-
gamento e limpeza pública, 
escrituração de imóvel ad-
quirido e quitado através do 
Fundo Municipal de Habi-
tação. Além disso, os vere-
adores votaram quatro in-
dicações, deram entrada às 
novas matérias e dois reque-
rimentos. 

Com apenas algumas pessoas no plenário, vereadores debateram projetos e indicações

Ederson Abi /O Líder
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TAxAR O SOl? 

A energia elétrica no Brasil passa por um expressivo aumento nas tari-
fas. O custo tem impulsionado de forma significativa a adesão dos consumi-
dores ao sistema de autoprodução a partir da geração solar distribuída. Po-
rém, uma proposta da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai à 
contramão de quem já investiu ou pretendia adquirir o sistema. Ao que pare-
ce, a agência deixou para trás a resolução de 2012 e sem novos dados, deve ta-
xar a energia solar. A justificativa é que outros consumidores estão pagando pe-
los incentivos. Confira a reportagem sobre a proposta nas páginas 12 e 13. 

Diana heinz, jornalista

CAMINHADA DAS 
LANTERNAS 

Mais um ano pudemos ver o empenho dos Ca-
sais Reecontristas da Igreja de Confissão Luterana 
do Brasil ser reconhecido pela comunidade que par-
ticipou em bom número da Caminhada das Lanter-
nas, no domingo (1º), em Maravilha. O clima tam-
bém favoreceu para a participação de milhares de 
pessoas que caminharam com as lanternas confec-
cionadas artesanalmente, desde a igreja da comu-
nidade na Rua XV de Novembro até a Praça Padre 
José Bunse. No local ainda mais gente esperan-
do para a chegada da multidão. Foi uma caminha-
da ecumênica, pessoas de várias religiões partici-
param. Parabéns aos organizadores que com o ato 
tentam demonstrar que Jesus é luz que veio para 
salvação da humanidade. De acordo com o pas-
tor Leandro Ristow, é essa luz que devemos seguir. 

Nelcir Dall´Agnol, jornalista

SOMOS RICOS 
A velha expressão “só damos valor quando per-

demos” faz tanto sentido no nosso dia a dia. É difícil 
para a maioria de nós darmos valor às pequenas coi-
sas que fazem parte da nossa rotina. Ter uma casa 
para onde voltar, um trabalho para começar a sema-
na, comida quando sentimos fome, médicos e re-
médios quando estamos doentes. Pode parecer co-
mum para muitos de nós, mas isso nos torna ricos. 
Nesta semana conheci uma família venezuelana que 
chegou em Maravilha no mês de setembro, e algu-
mas palavras deles me fizeram refletir. “Vocês aqui 
no Brasil são ricos, vocês têm tudo. Na Venezuela 
as pessoas estão morrendo de fome, não tem comi-
da nos mercados, não tem médicos e nem medica-
mentos nos hospitais”. Fugindo da miséria, os vene-
zuelanos chegam ao Brasil com algumas roupas, um 
coração cheio de esperança, garra para começar do 
zero e para nos lembrar do quanto nós somos ricos. 

Carine Arenhardt, jornalista
Divulgação

EDER VOLtA E 
CAMPANHA COMEÇA

Vereador eleito e licenciado, Eder Mo-
raes retorna ao Legislativo em 2020, ano 
de eleições municipais. Hoje, no papel, ele 
é articulador político da prefeita, Rosimar 
Maldaner. Eder retorna e será candidato 
novamente. A campanha começa para to-
dos. Aliás, para muitos a campanha já co-
meçou. Sandro Donati é o candidato do 
MDB e busca articulação ou chapa pura 
para a prefeitura. Só resta saber quem será 
o candidato a vice. Ou melhor, a candidata 
à vice-prefeita. Se for MDB sozinho na ma-
joritária, nesse caso, acredito que Marclei 
Grando ou Beto Ioris seriam os nomes para 
acompanhar Donati. Mas, e Jonas Dall’Ag-
nol, o Jonas da saúde? Talvez, mas ele disse 
na Líder outro dia que se mantendo como 
presidente do MDB no município se afas-
tava um pouco de ser candidato. Será? 

Ederson Abi, jornalista

HERÓIS NAS RUAS 

Nesta semana um policial militar levou mais de 100 picadas de abe-
lhas para salvar um homem de um ataque na Praia dos Ingleses, em Flo-
rianópolis. Ao chegar ao local e perceber o risco, ele colocou a vítima nos 
ombros e tentou se afastar dos insetos o máximo que conseguiu. “Não es-
perava nada em troca, não passava nada na minha cabeça, só pensava em 
salvar ele”, disse. Muitos fatos que causam revolta aconteceram ao longo da 
semana, mas trago este exemplo porque acredito que são as atitudes no-
bres que devem ser enaltecidas. Afinal, atos de amor ao próximo ocorrem 
todos os dias, basta apenas olharmos ao nosso redor com mais atenção. 

Camilla Constantin, jornalista
PM/Divulgação

Divulgação

HIV
No último 

dia 1º foi celebra-
do o Dia Mun-
dial de Luta 
contra a Aids 
e os municí-
pios aproveitaram 
para fazer campanhas de conscienti-
zação e testes rápidos. A equipe de Saúde de Mara-
vilha trabalhou realizando testes rápidos para HIV, 
Sífilis, Hepatites B e C. Apesar de a campanha ter pas-
sado, a equipe continua fazendo os exames, gratui-
tamente, no setor de epidemiologia. O teste pode 
ser feito para uma simples conferência na saúde ou 
até mesmo após uma exposição ao vírus. Em caso 
de dúvidas, ligue 3664 4742. Cuide-se e saúde!

Cleiton ferrasso, jornalista
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIQUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

ANTES DE DESEJAR SER AMADO, 
TOME A INICITIVA DE AMAR

 Do ponto de vista da Psicologia, 
doença é manifestação do anseio 
de ser amado, é o estado de bus-
car o amor. Por isso, se tratarmos a 
pessoa doente com amor verdadei-
ro, ela se curará. Contudo, é preciso 
também que o próprio doente tome 
a iniciativa de amar, pois a mani-
festação de amor conduz à cura. É 
fato que “Quem ama, é amado”.

A Secretaria de Assistên-
cia Social promoveu na noi-
te de quarta-feira (4) evento 
de encerramento dos gru-
pos assistenciais no Lar de 
Convivência de Idosos, em 
Maravilha. A palestra-show 
foi com Deivid Freitas e Vil-
son Sechetti, de Campo Erê. 

Foi uma palestra moti-
vacional e para promover o 
fortalecimento de vínculos 
familiares. Participaram as 
famílias, crianças e adoles-
centes atendidos pelo Cras, 
através dos grupos Paif, 
SCFV e Camu. Do Creas, 
grupos Paefi e medidas so-
cioeducativas. 

De acordo com o municí-
pio, aproximadamente 180 
famílias são atendidas hoje 
pelos programas da prefei-
tura.

A secretária de Assistên-
cia Social, Khatiucya Lara 
Immig, lembra que o ano foi 
intenso e de bastante traba-
lho para todos. 

“Foi um momento de 
descontração, quando as fa-
mílias puderam acompa-

AGRADECIMENTO Com diversas atividades em 2019, encerramento 
contou com agradecimentos e elogios ao trabalho desenvolvido 

Secretaria de Assistência Social encerra 
ano de grupos com palestra-show 

Fotos: Patricia Bertollo/Ascom prefeitura

Equipe da Secretaria de assistência Social agradeceu trabalho e apoio em 2019

Palestra-show foi com a 
dupla Deivid Freitas e vilson 

Sechetti, de Campo Erê

lar de Convivência recebeu famílias, alunos e amigos para encerramento

nhar seus filhos. Tivemos 
uma palestra-show que nos 
fez refletir sobre diversas 
coisas, dentre elas da qua-
lidade do tempo que esta-
mos disponibilizando para 
os nossos filhos. Precisamos 
reservar um tempo exclu-
sivo pra eles. Enfim, da im-
portância da família estar 
sempre presente”, lembra a 
secretária.

PERDER O AMOR E O SEu luTO

Lidar com as perdas é com certeza um dos trabalhos psico-
lógicos mais duros, mais dramáticos e, ao mesmo tempo, mais 
humano, com o qual nos deparamos ao decorrer de nossas vi-
das. Algo de cíclico e natural, até mais vezes nela. 

A perda, não necessariamente tem que ser uma morte. 
Pode ser qualquer coisa que termine: algo de simbólico, uma 
fase, um sonho, um trabalho, um ciclo, uma relação e, obvia-
mente, um amor.

Eu vejo que na cultura dessa região, aqui, mas acredito 
também em todo o Brasil, as relações e as relações de amor são 
mais frágeis, pelo menos comparadas às europeias. Por quê?

Porque são mais materialistas. Tem uma constituinte de 
materialidade muito forte dentro deste dispositivo de relação. 
Em que sentido materialidade e materialismo?

De um lado as relações, aqui, vêm buscadas, significadas 
e se configuram muito como dispositivo social: o ter uma rela-
ção ou o não tê-la, a maneira como o que se apresenta, confi-
gura e posiciona diante da sociedade, é algo para que tem que 
se dar conta aos outros, primariamente as próprias famílias; 
mas também diante de uma ideia generalizada e abstraída de 
“outros”. Esta é já uma característica profundamente diferen-
te de como se entendem e vivem as relações na Europa, por 
exemplo, onde a relação, o sentimento e a forma dela é algo ex-
clusivamente íntimo e intocável. 

De outro lado, têm valores culturais e estruturas básicas 
e primárias de identidade que caracterizam as pessoas, quais 
a carência e o hedonismo, que são constituintes fortes que 
marcam e definem a identidade cultural dessa região, levam 
a buscar, entender e viver as relações apenas como algo para 
preencher os vazios e compartilhar bons momentos. MO-
MENTOS. BONS. 

As relações vêm reduzidas assim a algo de útil e fácil. Têm 
que ser úteis e fáceis, ou se não fossem, não valeriam o esfor-
ço pessoal e não teriam sentido diante os outros. Parece que as 
relações têm sentido enquanto somatória de momentos bons. 
Bons momentos. 

Dessa forma, as relações não têm sentido quando têm des-
conforto: desconforto que vem quando as coisas não fluem de 
maneira automática, sem esforço, de maneira simples e sim-
plória, conforme uma maneira individual de entender, comu-
nicar, desejar, ou seja, de funcionar: de ser você mesmo. 

Portanto numa lógica materialista, onde o comodismo ou 
orgulho do individualismo não permitem o sentimento de su-
peração das dificuldades, dos impasses e do comprometimen-
to em ir além de si mesmos, e com busca primária da satis-
fação, do prazer, as relações são inevitavelmente mais frágeis. 

O que quero também destacar nesse meu texto é que cada 
um, cada perda, precisa do seu tempo de elaboração do luto. 
As pessoas têm que permitir-se e têm que serem permitidas, 
sem culpa ou julgamento, fases como a negação, a raiva, a ne-
cessidade de compromissos e negociações para um possível 
diálogo, até a depressão reativa, que é natural. Isto tem que 
poder ser vivido sem repressões. Não às repressões, nem por 
conta do nosso juiz interior, nem por conta dos queridos ama-
dos aos redores; que muitas vezes, por não aguentar a sua pró-
pria dor diante a dor do outro, do perdedor (digamos assim), 
ou pelo medo que vem da projeção de uma possível perda com 
eles, acabam sufocando o processo de luto com pressões de 
soluções, resoluções ou saídas daquele estado. Isto não deixa 
de ser uma forma de egoísmo. 

Resumindo, cada coisa tem o seu tempo. E este tempo tem 
que ser permitido. E a elaboração do luto é um tempo de tris-
teza e fases estruturadas. Tem direito a serem vividas. E se vo-
cês não aguentam, a terapia permite que esse tempo de supe-
ração seja acelerado, não anulado.
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LUIZ CARLOS
PRATES

CONfRATERNIzAÇãO Momento contou com diversas homenagens aos 
que fizeram história no cooperativismo 

Sicoob Credial comemora 
35 anos de constituição

Para comemorar 35 anos 
de história, a Cooperativa de 
Crédito Rural Auriverde – Si-
coob Credial promoveu no sá-
bado (30) encontro com os 
sócios-fundadores, ex-conse-
lheiros e atuais conselheiros 
administrativos e fiscais, dire-
toria-executiva, colaboradores, 
estagiários, menores aprendi-
zes, terceirizados e entidades 
parceiras.  

O presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, ini-
ciou desejando boas-vindas a 
todos. Em seguida, o sócio-fun-
dador Erich Winckler fez a lei-
tura da história da Cooperativa. 
Nelson João Bauermann, repre-
sentando os sócios-fundado-
res do Sicoob Credial, seguido 
de Manfredo Arthur Salfner, pri-
meiro presidente do Sicoob Cre-
dial, tiveram a oportunidade de 
relatar brevemente o início des-

hISTóRIA E COOPERAÇãO

a Cooperativa de Crédito rural auriverde – Credial surgiu 
através do interesse pela comunidade e uma melhor 
administração dos recursos financeiros produzidos pelos 
associados. Na época, todo o recurso financeiro era destinado 
para os bancos nos grandes centros e hoje, por exemplo, 
administramos mais de 900 milhões de ativos e estes estão 
nos nove municípios das nossas áreas de atuação.
“atualmente, o sonho daqueles 28 sócios-fundadores 
se multiplicou para mais de 35 mil associados. Uma 
instituição financeira cooperativista, presente no campo 
e na indústria, no comércio e na prestação de serviços, 
onde todos são donos e cada centavo investido retorna 
para a comunidade: este é o Sicoob Credial, há 35 anos 
cooperando com você”, finalizam os dirigentes.  

Divulgação

Da esquerda para a direita, José Samuel Thiesen, ivanir Chiella, hermes barbieri e Neivo luiz Panho

sa jornada. Após este momento, 
seguiram falando um represen-
tante dos conselheiros admi-
nistrativos, representante dos 
conselheiros fiscais e demais 
entidades presentes. 

Para Barbieri, este é um 
marco histórico muito impor-
tante da Cooperativa. “Mui-
tas pessoas e entidades fize-
ram e ainda fazem parte destes 
35 anos de constituição, e nós 
queremos homenagear e cele-
brar ao lado de cada um, que 
durante todo esse tempo não 
mediram esforços para trans-
formar o Sicoob Credial no que 
é hoje, todos unidos com a for-
ça da cooperação”, finaliza.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

vice-presidente da auriverde, Daniel Ferrari, relembrou o início em que a auriverde 
pôde apoiar o Sicoob Credial

Presidente, hermes barbieri, deu as 
boas-vindas a todos

Sócio-fundador Erich Winckler fez a 
leitura da história da Cooperativa

luiz Carlos hubner destacou a importância 
do trabalho feito pelos funcionários

PERDA DE TEMPO
Já falei aqui da Lei Natural, a lei que rege a nós todos por 

igual, seja pobre ou seja rico, tenho diploma ou seja um caipira 
lá do meio do mato todos somos iluminados pela Lei Natural. Já 
falei disso aqui, mas tenho uma razão por que voltar ao assunto.

A Lei Natural, você sabe, é a lei que nos orienta “natural-
mente” a todos e por igual, isto é, todos sabemos o que é certo 
e o que é errado, por exemplo. Aliás, as leis nem deviam ser es-
critas, devíamos ter apenas o código de aplicação de penas aos 
fora-da-lei. – Ah, mas não é bem assim, Prates! É mais do que 
assim. Antes de depenar o assunto, preciso dizer que esta mi-
nha irritação se deve a um movimento que os bombeiros gaú-
chos produziram para a temporada de verão. Um dos bom-
beiros, falando em nome da programação de verão no litoral 
gaúcho (vale o mesmo para nós por aqui) disse que – “Bandei-
ras vão delimitar área de banho segura nas praias”. Baita per-
da de tempo.

Os vagabundos irresponsáveis, os machinhos mimimis, 
nem olham para as bandeiras, vão aonde não devem, se afo-
gam, dão trabalho aos salva-vidas e custam caro à Previdência 
nos cuidados posteriores, em muitos casos. Muitos e muitos se 
afogam por atrevimento e pura irresponsabilidade; não mere-
cem pena. Foram avisados. E era aqui que eu queria chegar. Vai 
ser um tétrico horror o trânsito catarinense (e mais uma vez) 
neste verão que se aproxima... Agora me diga, será por falta de 
sinalização nas estradas? Será por culpa dos carros?

Em todos os lugares por onde andamos há “sinais”, avisos 
de conduta devida, mas... Os abomináveis nem aí, fazem o que 
querem e não admitem censura. A mínima censura ou é pre-
conceito ou “fobia” de qualquer tipo ou discriminação... Um 
somatório de desculpas idiotas, não raro, aceito pelos da “justi-
ça”. Por onde quer que andemos vamos encontrar “bandeiras” 
de respeito e educação a seguir, é como que uma Lei Natural 
criada pelos humanos, mas... É para bem poucos. Diante dis-
so, que se abram mais vagas nas delegacias e que o Zé do Por-
rete seja chamado para trabalhos “temporários”... Chegamos a 
um ponto máximo dessa estupidez dos “meus direitos”. Meus 
direitos só se comprovadamente a pessoa for, em tudo, cum-
pridora dos deveres, irretocavelmente. Fora disso, ferro, não é 
mesmo, Zé?

ElA
Conheço várias e várias histórias parecidas, uma delas de 

uma brasileira que ficou famosa. Este último caso vem de uma 
irlandesa que em manchete disse – “Peguei HIV na minha pri-
meira relação sexual”. Agora, permita-me uma pergunta: - Pri-
meira relação? Com quem? Com que grau de confiança, de 
“certeza”? Desculpe-me, querida, a culpa foi tua. Vivo dizendo 
isso, vais confiar na pessoa pela imagem, pelo nome, pela apa-
rência, ah, faça-me o favor!

hORROR
Um horror a falta de pudor dos que vão a velórios de pesso-

as famosas para tirar selfies, só por isso, o resto é mentira des-
carada. Era preciso que alguém controlasse isso e pegasse pelo 
pescoço esses atrevidos que se escondem atrás da falsa admi-
ração para postar nas redes sociais a sua exibição junto ao ca-
dáver. Gentalha mesquinha. Pegá-los, de jeito...

fAlTA DIzER
E agora ouça esta outra, me diga se tem cabimento... Se-

cretaria de Saúde, Rio de Janeiro: - “Diagnósticos de Aids em 
crianças mais do que dobram no Rio de Janeiro”. De quem é a 
culpa, das crianças? Ou não será de pais irresponsáveis e que 
deveriam ser severamente punidos? Mas quem vai puni-los, a 
escumalha? 
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O Centro de Educa-
ção de Jovens e Adultos 
(Ceja) de Maravilha está 
sempre buscando parce-
ria para melhorar, inovar 
e qualificar os profissio-
nais que ministram aulas 
para seus alunos. No últi-
mo dia 26 de novembro os 
profissionais da modali-
dade de ensino de jovens 
e adultos (EJA) participa-
ram de seminário com o 
palestrante Tymothy De-
nis Ireland, em Chapecó. 

O evento é uma parce-
ria com a Federação das 
Indústrias do Estado de 

registro da participação da equipe no seminário em Chapecó 

EDuCAÇãO

Ceja investe em qualificação dos professores
Divulgação

PREVENÇãO Ações foram realizadas na Praça Padre José Bunse e na Unidade de Saúde do Bairro Floresta

Secretaria de Saúde realiza atividades em 
comemoração ao Dia Mundial de luta Contra a Aids

No sábado (30), em Ma-
ravilha, organizados pela Se-
cretaria de Saúde, foram rea-
lizados, na Praça Padre José 
Bunse e no posto de saúde 
do Bairro Floresta, testes rá-
pidos para HIV, Sífilis, Hepa-
tite B e Hepatite C. Além dos 
testes, houve distribuição de 
preservativos e panfletagem.

Quem realizou o teste 
no posto de saúde saiu com 
o resultado na hora. Na Uni-
dade de Saúde teve a campa-
nha de vacinas contra o sa-
rampo e também atividades 
do Novembro Azul.

De acordo com dados da 
Secretaria da Saúde e da vi-
gilância epidemiológica em 
Maravilha, há aproximada-
mente 80 pessoas em acom-
panhamento por HIV/Aids 
nos Serviços de Atendimen-
to Especializado de Chapecó 

e São Miguel do Oeste.
Para a enfermeira Daiane 

Buzatto, a ação foi proveito-
sa e pelo menos 150 pessoas 
compareceram para reali-
zar os testes rápidos. “Tive-
ram pessoas que foram pro-
curar o serviço e também 
aqueles que viram a mobi-

lização e acabaram fazendo 
pela curiosidade. Então nós 
avaliamos como um sábado 
muito bom”, ressalta a enfer-
meira.

Já para a secretária da 
Saúde de Maravilha, Miria-
ne Sartori, é um momento de 
felicidade, por causa da alta 

procura que aconteceu, no 
dia da ação. Ela lembra que 
para quem tem o desejo de 
realizar os testes e não con-
seguiu comparecer em um 
dos pontos no sábado (30), 
ainda existe a possibilidade 
de realiza-los. “Isso signifi-
ca que é o autocuidado que 

MATRíCulAS 

as matrículas para o ano 2020 estão abertas 
desde 18 de novembro e seguem até 6 de 
fevereiro. a modalidade EJa oferece matrículas 
para as disciplinas dos ensinos fundamental, 
médio e nivelamento. 
No dia 13 de dezembro o Ceja realiza a formatura 
dos alunos que concluíram a modalidade.Santa Catarina (Fiesc) e 

proporcionou relatos e tro-
cas de experiências en-
tre professores de diver-

sas cidades, que puderam 
mostrar novas metodolo-

gias de trabalho, suas ex-
pectativas e desafios. 

Nesta mesma data, a di-
retora do Ceja de Maravi-
lha, Jucilei Passoni Giaco-
min, esteve em um evento 

em Florianópolis, onde to-
dos os diretores eleitos e 
reeleitos, para o manda-
to 2020 a 2023, recebe-
ram orientações para o tér-
mino e início da gestão.

as pessoas têm e quem não 
conseguiu fazer é só procu-
rar a sua unidade de saúde 

e lá a enfermeira consegue 
realizar os testes”, reforçou 
Miriane.  

Fotos: Divulgação

Palestra para homens fez parte de ação do Novembro azul 

Teste rápido foi realizado também na Unidade de Saúde do bairro Floresta

Preservativos foram distribuídos 

ação contou com profissionais na praça central de maravilha Campanha de vacinação contra o sarampo foi realizada 
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“alguns dos desejos são naturais e necessários; 
outros são naturais e não necessários; outros 
nem naturais nem necessários, mas nascidos 
apenas de uma vã opinião.” 

EPICURO
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Pente-fino do INSS cancela 261 
mil benefícios só em 2019

O pente-fino nos benefícios com indícios de fraude e irregularidades fei-
to pelo INSS em 2019 já cessou ou suspendeu, até agora, 261 mil benefícios 
em todo país. A economia mensal estimada com a cessação desses benefícios 
é de R$ 336 milhões e, em um ano, chegará a R$ 4,3 bilhões. Apesar de os can-
celamentos ocorrerem nas várias espécies de benefícios, os motivos de pa-
gamento irregular mais comuns decorrem de recebimento indevido de be-
nefício assistencial (BPC) por servidores públicos estaduais e municipais, 
bem como benefícios pagos a pessoas falecidas e pagamento de benefí-
cios assistenciais pagos a pessoas cuja renda familiar supera o limite legal.

Fotos: Divulgação

GASOlINA PODE ChEGAR A R$ 5 EM SC, ANAlISA 
SINDICATO DOS POSTOS DE COMBuSTíVEIS

Os preços variam bastante em nosso Estado. Segundo o vice
-presidente do Sindicato dos Revendedores de Combustíveis Mi-
nerais (Sindopolis), Joel Fernandes, a gasolina pode chegar a R$ 5 
em poucos dias se o valor do petróleo e do anidro - substância usa-
da na mistura - continuarem crescendo e o dólar seguir alto. Ou-
tro fator que será determinante para a gasolina mais cara em de-
zembro é o aumento na base de cálculo do ICMS, que pode subir 
em 3 centavos o litro da gasolina. Com média de 4,285 na últi-
ma semana de novembro, na região metropolitana, os preços ti-
veram um acréscimo de 5,3% no último mês, segundo a Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.

JBS planeja investir 
R$ 8 bi no Brasil nos 
próximos 5 anos

A JBS, maior produtora de pro-
teína animal do mundo, planeja in-
vestir cerca de R$ 8 bilhões no Brasil 
nos próximos cinco anos, enquan-
to se prepara para atender o aumen-
to da demanda por carne no país e 
no exterior, disse na quarta-feira o di-
retor-presidente da companhia, Gil-
berto Tomazoni. Segundo o execu-
tivo, a despeito de fatores pontuais 
que elevaram os preços da carne bo-
vina, principal produto da JBS, como 
a peste suína africana, um cresci-
mento estrutural da demanda por 
proteína está em andamento e deve 
se prolongar pelas próximas déca-
das, o que justifica os planos de au-
mento da capacidade das unida-
des da companhia. A expectativa 
da empresa é de que o investimen-
to crie cerca de 25 mil novos em-
pregos. Atualmente o Brasil tem 130 
mil dos cerca de 230 mil funcioná-
rios da companhia no mundo todo.

Preço da carne vai cair, diz 
Confederação da Agricultura

O preço da carne deve cair nos próximos dias e se acomo-
dar no início de janeiro, de acordo com o presidente da Confede-
ração Nacional da Agricultura (CNA), João Martins. Ele explicou 
na quarta-feira (4) que os valores, no entanto, não ficaram tão bai-
xos como estavam há cerca de 60 dias. Há dois meses o preço da 
carne do Brasil chegou a cerca de R$ 150 por arroba. Depois so-
freu forte alta, chegando a R$ 230 por arroba, uma elevação de cer-
ca de 50%, o que é facilmente percebido nos mercados pelos con-
sumidores. Os motivos do pico do preço foram a forte pressão na 
demanda pela China, que sofre de peste suína e tem alta de con-
sumo do Ano-Novo Chinês e o aumento de renda das famílias no 
Brasil, outro aumento na demanda, aliados à queda da oferta de 
carne em função da entressafra. A previsão da confederação ago-
ra é que os preços caiam e em seguida fiquem estabilizados en-
tre R$ 190 e R$ 200 a arroba. Se ficarem a R$ 200 por arroba sig-
nifica uma queda de 13% em relação ao preço de hoje, mas ainda 
um aumento de 30% em relação ao preço de dois meses atrás. 

Número de fundos de criptomoeda vem 
diminuindo desde o último ano

A Bloomberg relatou recentemente estatísticas um pouco preocupantes so-
bre fundos de criptomoedas. Segundo a Bloomberg, quase 70 desses fundos de 
hedge fecharam apenas este ano. A maioria deles supostamente servia indivídu-
os ricos, fundos de pensões e family offices. Além disso, a Bloomberg relatou que 
o número de fundos focados em criptoativos recém-lançados também diminuí-
ram notavelmente. Segundo relatos, há menos da metade dos novos fundos ini-
ciados em 2019 em comparação com o mesmo período do ano passado. O mo-
tivo mais aparente está supostamente relacionado à volatilidade do Bitcoin e de 
todo o mercado, o que pode estar assustando alguns investidores institucionais. 

B2W, Magazine Luiza ou Via Varejo: quem ganhou a batalha da Black Friday?
A Black Friday adentra seu nono ano de existência, tendo tornado-se ao longo do tempo data de referência para o varejo no Bra-

sil, ao lado do Natal e da recém-criada Semana da Pátria. Dentro deste contexto, o BTG Pactual divulgou relatório na quarta-feira (4) a 
seus clientes e obtido pelo Money Times sobre o e-commerce brasileiro, apresentando levantamento no qual mostra quais varejistas ob-
tiveram maior volume de acessos a seus websites. Em primeiro lugar aparece o Mercado Livre, seguido de perto pelas Lojas America-
nas (LAME4). O website campeão teve 48,1 milhões de acessos entre 27 de novembro e 2 de dezembro, um pouco acima dos 47,9 mi-
lhões de visitantes da varejista brasileira. Com a medalha de bronze, a Magazine Luiza (MGLU3) auferiu 20,7 milhões de acessos dentro 
de seu website. Casas Bahia e Amazon completam a lista dos cinco primeiros, com 16,8 e 16,5 milhões de acessos, respectivamente.

https://www.frasesfamosas.com.br/frases-de/epicuro/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-04/wait-for-institutional-investors-grows-as-crypto-funds-close
https://moneytimes.com.br/black-friday
https://moneytimes.com.br/btg-pactual
https://moneytimes.com.br/mercado-livre
https://moneytimes.com.br/lojas-americanas
https://moneytimes.com.br/lojas-americanas
https://moneytimes.com.br/cotacoes/lame4
https://moneytimes.com.br/magazine-luiza
https://moneytimes.com.br/cotacao/?tvwidgetsymbol=BMFBOVESPA:MGLU3
https://moneytimes.com.br/casas-bahia
https://moneytimes.com.br/amazon
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EDuCAÇãO Atividades foram coordenadas por policiais militares e envolveram 42 alunos do CE Monteiro Lobato 

formatura marca o encerramento do 
Programa Estudante Cidadão 
CARINE ARENHARDT 

Desenvolvido pela Polícia 
Militar de Santa Catarina, o Pro-
grama Sou Estudante Sou Cida-
dão teve a sua primeira edição 
realizada em Maravilha. O traba-
lho foi coordenado por dois poli-
ciais da 3ª Companhia da Polícia 
Militar de Maravilha, cabo Jona-
than Dalla Corte e soldado Fran-
ciele Tauchert. 

Com 42 alunos participan-
tes, o programa teve início em 
agosto e encerrou na quinta-
feira (5) com a formatura. Os 
estudantes são do 1º ao 3º ano 
do Centro Educacional Mon-
teiro Lobato. A formatura foi 
acompanhada pelo capitão 
da 3ª Companhia da Polícia 
Militar, Altair Lisot; prefeita, 
Rosimar Maldaner; diretor da 
escola, Dércio Hermann; de-

mais autoridades; professo-
res, alunos e pais. 

Todos os estudantes re-
ceberam o diploma de parti-
cipação no programa. Tam-
bém houve a premiação para 
os três alunos que se des-
tacaram durante o progra-
ma, sendo um representante 
de cada turma: Brenda Wis-
smann, Mateus Boita e Ana 
Carla Rosa. 

Durante o desenvolvimento do 
programa, diariamente os alunos 
receberam a visita dos dois 
policiais militares. Depois de serem 
recepcionados, os alunos participavam 
de um momento cívico antes do 
início da aula. Em posição de respeito, 

eles cantavam hinos e participavam 
do hasteamento das bandeiras. 
Posteriormente os alunos eram 
conduzidos para a sala de aula e se 
apresentava o líder da turma, estudante 
que ficava responsável por auxiliar o 
professor em sala. Os alunos que se 

destacavam com boas atitudes 
também recebiam bótons no fim 
da semana. 
“Pra nós foi muito gratificante. 
a gente percebeu bastante 
mudança nas crianças, em 
relação ao comportamento, 
responsabilidades com a escola. 
Pra nós foi muito especial, 
principalmente pela interação 
com estas crianças, criou-se 
uma empatia, a gente acabou 
fazendo parte do cotidiano 
delas, do dia a dia, isso foi muito 
importante”, finaliza Dalla Corte. 

O PROGRAMA

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Trabalho foi desenvolvido pelo cabo Jonathan Dalla Corte e soldado Franciele Tauchert 

 alunos fizeram uma apresentação no início da formatura 

mesa de autoridades que participaram da cerimônia

Premiação dos três alunos que se destacaram durante o programa

Formandos da turma do 1º ano 

alunos do 2º ano que se formaram 

 Estudantes do 3º ano que participaram do programa 
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por DR. GEOVANI DELEVAtI

MEDICINA E SAÚDE

Nesta coluna abordaremos 
as dúvidas mais frequentes das 
pessoas que necessitam de um 
procedimento cirúrgico e conse-
quentemente de uma anestesia. 
Muitos mitos são criados e sabe-
mos que a anestesia é um proce-
dimento muito seguro quando 
em mãos de profissionais habili-
tados e com equipamentos ade-
quados. Coloco para os leitores 
as principais dúvidas extraídas 
do site da Sociedade Brasileira de 
Anestegiologia com a finalidade 
de informar e tranquilizar aque-
les que necessitam ou necessita-
rão de uma anestesia.  

O QuE É ANESTESIA? 
Anestesia é o estado de total 

ausência de dor e outras sensa-
ções durante uma operação, exa-
me diagnóstico ou curativo. Ela 
pode ser geral, isto é, para o cor-
po todo; ou parcial, também cha-
mada regional, quando apenas 
uma região do corpo é anestesia-
da. Sob o efeito de uma anestesia 
geral, você dorme. Com anestesia 
regional você pode ficar dormin-
do ou acordado, conforme a con-
veniência, embora parte de seu 
corpo fique anestesiada. 

QuANTO TEMPO DuRA 
uMA ANESTESIA ? 

A anestesia dura o tempo ne-
cessário para que o cirurgião faça 
seu trabalho. Oferece, ainda, aboli-
ção da dor por tempo variável após 
o procedimento. Atualmente há 
recursos para abolir toda a dor que 
vem depois de uma operação. 

QuEM APlICA A ANESTESIA? 
A anestesia é aplicada por 

especialistas, que cursaram seis 
anos da faculdade de Medicina e 
mais dois ou três anos de curso de 
especialização, no mínimo. Estes 

médicos não só aplicam a anes-
tesia, como também cuidam de 
você durante toda a operação e 
além dela. Controlam pressão ar-
terial, pulso, ritmo cardíaco, respi-
ração, temperatura e outras fun-
ções orgânicas importantíssimas. 
Cuidam de tudo para que você 
esteja sem sofrimento e seguro 
e para que o cirurgião possa fa-
zer o trabalho com tranquilidade. 
O anestesiologista é o verdadei-
ro guardião de sua vida durante 
e logo após uma operação. Estará 
ao seu lado durante todo o tem-
po da cirurgia, exclusivamente 
para cuidar de você, mesmo que 
não perceba ou não se lembre de 
nada depois da anestesia. 

QuE TIPOS DE ANESTÉSICOS 
SãO uSADOS? 

Existem diversos tipos de 
anestésicos gerais e locais. Os lo-
cais são depositados perto dos 
nervos, enquanto anestésicos ge-
rais são administrados pela veia 
ou através da respiração. Todos 
proporcionam anestesias ade-
quadas. A escolha do anestési-
co varia com o tempo e o tipo de 
operação, com as suas condições 
físicas e emocionais. Depois de 
conhecê-lo, avaliar seus exames 
pré-operatórios, saber a cirurgia 
proposta, o anestesiologista indi-
cará a melhor opção. 

QuEM ESClARECE VOCê SO-
BRE A ANESTESIA? 

Seu médico já deve ter con-
versado sobre a anestesia com 
você. Porém somente na consul-
ta com o médico anestesiologis-
ta é que todos os esclarecimentos 
serão feitos. Não aceite qualquer 
informação de pessoas não es-
pecializadas. Existem muitas fan-
tasias e desinformações sobre a 
anestesia. 

ANESTESIA QuEM ESCOlhE O 
ANESTESISTA? 

Você tem o direito de esco-
lher o seu anestesiologista. Nor-
malmente, porém, os hospitais 
possuem serviços de aneste-
sia com os quais o seu cirur-
gião já está acostumado a traba-
lhar. Afinal, operação é trabalho 
de equipe, e ele gosta da equipe 
completa. 

O QuE ACONTECE ANTES 
DA OPERAÇãO? 

Primeiro, o anestesiologista 
o examinará, prestará informa-
ções e orientará sobre a anestesia. 
Alguns exames de laboratório e 
raio-X poderão ser necessários. 
Os preparativos da enferma-
gem, a pedido dos médicos, po-
dem incluir raspagem dos pelos 
do lugar da operação, algum re-
médio e muita atenção. Na noi-
te anterior e cerca de uma hora 
antes da operação, dependen-
do do dia e horário de sua in-
ternação, é provável que você 
receba algum comprimido ou 
uma injeção de sedativo, para 
tornar mais confortável para 
você o transporte e a chegada à 
Sala de Operações. 

COMO VOCê COlABORA COM 
SuA PRóPRIA SEGuRANÇA? 

Não coma, nem beba qual-
quer coisa, pelo menos oito horas 
antes da operação, nem água. É 
para ficar em jejum mesmo. Con-
te ao anestesiologista os nomes 
de todos os remédios que você 
toma ou tomou regularmente. 
Em especial, enumere aqueles a 
que você tem alergia. Serão re-
movidas de sua boca quaisquer 
peças dentárias móveis, como 
dentaduras, pivôs, pontes, espe-
cialmente as de menor tamanho. 
Não use cosméticos ou produtos 
de beleza no dia da operação: dei-
xe-os em casa. Não leve ao hospi-
tal, e muito menos para a Sala de 

Operações, joias pessoais como 
anéis, pulseiras, relógios de pul-
so, brincos, como também retire 
alfinetes, grampos de cabelo, pe-
rucas, cílios postiços e outros ob-
jetos desnecessários. Não mas-
tigue goma de mascar antes da 
cirurgia, porque isso provoca au-
mento de ar e de sucos no estô-
mago, o que pode causar vômi-
to depois da operação. O cigarro, 
é bom largar pelo menos 15 dias 
antes da operação. Mas se é inve-
terado, reduza bastante: no máxi-
mo 1 a cada 4 ou 5 horas. Siga, de 
forma obediente, as orientações 
dos seus médicos. 

O QuE É A SAlA DE 
RECuPERAÇãO? 

Quando termina a cirurgia 
o anestesiologista suspende os 
anestésicos e inicia-se o processo 
de recuperação. Isso pode demo-
rar alguns minutos ou algumas 
horas, dependendo da duração 
e do tipo da anestesia aplicada. 
Durante este tempo, você esta-
rá sob cuidados de pessoal qua-
lificado para evitar complicações 
e surpresas. Você ficará na Sala 
de Recuperação Pós-Anestésica, 
dentro do bloco cirúrgico, até es-
tar completamente desperto ou 
recuperado. Só aí que o aneste-
siologista dará autorização para 
que você seja levado de volta ao 
seu quarto. Nos casos de grande 
operação, que causam sofrimen-
to, você poderá ser levado para 
uma sala de cuidados mais aten-
tos, para que não haja sofrimento 
ou risco. Se isso tiver que aconte-
cer, o anestesiologista lhe explica-
rá antes. 

O QuE VOCê VAI SEN-
TIR APóS A ANESTESIA? 

Depende muito da opera-
ção, do tipo de anestesia e de 
suas condições físicas. Graças às 
modernas técnicas de anestesia, 
apenas um número muito pe-

queno de pacientes chega a sen-
tir-se mal. O que deve ser ressal-
tado é que você, provavelmente, 
não sentirá nada, nem se lembra-
rá de nada. O anestesiologista ze-
lará para que lhe seja assegurado 
o máximo conforto. 

QuAl O RISCO DE 
uMA ANESTESIA? 

São muito raros, atualmente, 
os acidentes ou complicações de 
uma anestesia. Com instrumen-

tal, técnicas, conhecimentos 
e medicamentos modernos, o 
anestesiologista reduz ao máxi-
mo os riscos de acidentes anes-
tésicos. O anestesiologista, além 
do conhecimento e da especia-
lização médica, empregará toda 
sua perícia e experiência clínica 
para o sucesso completo do tra-
tamento. 

Fonte:  Sociedade 
Brasileira de Anestesiologia
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Proposta sugere ficar com até 60% da energia produzida 
pelo cliente como remuneração pelo uso da rede

Possiblidade de cobrança preocupa 
usuários de energia solar

AuMENTO 
DE IMPOSTO

Novos usuários entrariam nesta norma em 2020

DIANA HEINz

A 
Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) pretende au-
mentar encargos para 
quem produz a pró-

pria energia solar. O estudo quer 
aumentar os impostos pagos por 
clientes que produzem energia por 
placas solares e pretendem, as-
sim, ficar com até 60% da ener-
gia produzida pelo cliente como 
remuneração pelo uso da rede.

Com o sistema atual, quem tem 
placas solares, ao produzir ener-
gia manda para a rede de distribui-
ção e recebe a mesma quantidade, 
acabando com o gasto de energia 
elétrica, mas caso as novas taxas 
passem a valer o cliente terá de pa-
gar pelo uso da rede de distribui-
ção. Para quem já tem painéis sola-
res, a nova regra começaria a valer 
a partir de 2030. Novos usuários 
entrariam nesta norma em 2020. 

O QuE DIz A ANEEl?

A proposta em consulta públi-
ca sugere aperfeiçoamentos ao mo-
delo do sistema de compensação de 
créditos, considerando os avanços 
da geração distribuída nos últimos 
anos. A Aneel argumenta que o obje-
tivo da mudança é evitar que o cus-
to desses incentivos seja repassado 
aos demais consumidores. Segundo 
a Aneel, em 2018 esse custo foi de R$ 
205 milhões, em 2021 chegaria a R$ 
1 bilhão, em 2025 a R$ 3 bilhões por 
ano e, em 2027, R$ 4 bilhões por ano. 

CONSulTA PÚBlICA 

Encerra no dia 30 de dezembro a consulta pública 
para receber contribuições à proposta da aneel 
de revisão referente às regras aplicáveis à micro e 
minigeração distribuída. a medida foi tomada tendo 
em vista a solicitação dos consumidores em opinar. 
Ela foi prorrogada em um mês e os interessados em 
participar da consulta pública devem encaminhar suas 
contribuições ao e-mail cp025_2019@aneel.gov.br. Uma 
audiência pública sobre o assunto foi realizada dia 7 de 
novembro, em brasília. Segundo juristas, as alterações 
nas regras caberão medidas judiciais, caso aprovadas.

COMO É AGORA?
Uma resolução de 2012 da Aneel autoriza o consumidor a reali-

zar microgeração de energia, tanto para consumir, quanto para in-
jetar de volta na rede de distribuição. Em geral, esse excedente fica 
como crédito e pode ser usado para o abatimento de uma ou mais 
contas de luz do mesmo titular.
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O QuE PENSA O EMPRESÁRIO? E PARA QuEM VENDE?

Eu adquiri as placas há um ano. Foi por economia e 
pela questão ambiental, pois essa energia é limpa, 
não prejudica o meio ambiente, algo que devemos 
nos preocupar. O investimento que foi feito deveria se 
pagar em seis ou sete anos. Se hoje houvesse essa 
mudança, não teríamos feito. Eu imaginei que o governo 
faria uma cobrança, porém já pagamos a taxa mínima 
e também devolvemos energia para o sistema”. 

Eu e meu marido Fábio Machado vendemos há quase dois anos o sistema completo 
e a instalação de energia solar. Acreditamos que a Aneel deveria se posicionar a 
favor do consumidor e não contra, como está acontecendo. De maio de 2018 até 
agora foram publicadas seis alternativas e a Aneel bateu o martelo em outubro com 
uma que torna a energia solar de baixa compensação. Ficaria inviável adquirir o 
sistema e nós somos contra, porque não é real. Eles dizem que isso não favorece 
outros consumidores, porém a energia é distribuída para os vizinhos, ou seja, é 
beneficiário. Por conta da proposta, houve uma estagnação do mercado que se hoje 
terminasse, deixaria mais de 45 mil pessoas sem emprego. A Aneel mudou muito 
do que estava pressuposto sem novidades, parece que não há uma preocupação 
não só com a economia, mas também com o meio ambiente. Foram prometidos 25 
anos de previsibilidade e os investimentos foram de longo prazo. Eles querem taxar 
o sol. Que possamos cobrar isso de lideranças, que elas sejam contra a medida”. 

Carlos meurer possui o sistema em sua empresa há um ano

marlene manfrin machado e seu marido, Fábio machado, representam a ilumisol há quase dois anos

Segundo dados da aneel, Santa Catarina conta com 5.706 unidades 
geradoras dentro desse padrão, que somam potência instalada 
de 66 mW. O Estado está em quinto lugar nesse ranking, atrás de 
minas Gerais, rio Grande do Sul, São Paulo e mato Grosso.

Caso as regras da Aneel 
sejam aprovadas, produto-
res rurais que utilizam a ge-
ração distribuída de energia 
solar fotovoltaica serão preju-
dicados, conforme a Comissão 
Nacional de Pecuária de Lei-
te da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
(CNA). As recentes inovações 
dos modelos produtivos e do 
manejo realizado nas proprie-
dades produtoras de leite no 

país fizeram com que a pro-
dução demandasse um supor-
te maior de energia elétrica. 
Com isso, vários produto-
res optaram pelo uso de fon-
tes alternativas, como a ener-
gia solar fotovoltaica. Com a 
taxação, o crédito provenien-
te da energia gerada cairia de 
100% para 40%, aumentan-
do o tempo para viabilida-
de do investimento, trazendo 
prejuízos ao setor produtivo. 

ICMS

PRODuTOR RuRAl

Em Santa Catarina, os investimentos de famílias, empresas e 
entidades catarinenses em minigeração e microgeração de energia 
distribuída estão isentos de iCmS desde o dia 30 de agosto. O 
governo do Estado publicou o decreto número 233 que oficializou a 
entrada em vigor da isenção de iCmS para pequenos sistemas de 
energia solar, eólica, hidrelétricas e térmicas que geram até 1 mW. 
O Estado foi um dos últimos a adotar a medida no brasil e oferece 
isenção por somente quatro anos. 

Divulgação
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NATAl Ato religioso aconteceu na noite de domingo (1º), pelas principais ruas da cidade 

Milhares de pessoas participam da 
Caminhada das lanternas em Maravilha
NELCIR DALL´AGNOL 

Na noite de domingo 
(1º), em Maravilha, foi rea-
lizada a 23ª Caminhada das 
Lanternas. O evento religio-
so é organizado pelos Ca-
sais Reencontristas da Igre-
ja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil e con-
tou com milhares de parti-
cipantes. 

A Caminhada come-
çou logo após culto na igre-
ja da comunidade evangé-
lica. A procissão seguiu em 
direção à Avenida Araucá-
ria e dela sentido Sul Bra-
sil até o palco permanente 
da Praça Padre José Bunse, 
quando teve formação de 

palanque oficial com pro-
nunciamentos. Depois teve 
show gospel. 

A Caminhada das Lan-
ternas marca o começo da 
preparação para o Natal. 
Para o pastor Leandro Ris-
tow, o espírito natalino faz 
parte da vida de todos. “O 
objetivo da caminhada e 
das lanternas é demons-
trar que Jesus Cristo veio ao 
mundo para ser a luz e a luz 
das lanternas quer demons-
trar isso”, finaliza o pastor.

Fotos: Nelcir Dall´Agnol/O Líder

Número expressivo de participantes 
acompanhou a procissão

Pastor leandro ristow conduziu a multidão que empunhava as lanternas Na praça, população se reuniu para mais uma vez ouvir a palavra da bíblia

Padre ilário Drews, vereador Natalino Prante, prefeito em exercício, Sandro Donati, e demais lideranças formaram o palanque oficial Sandro Donati falou em nome da administração municipal 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Excelente fim de semana a todos!

IDEIAS DIfERENTES 
PARA DEIxAR O 
AMIGO-SECRETO 
MAIS DIVERTIDO

Quando se fala em Natal, é im-
possível não pensar em pre-
sentes. Ainda que esse não 

seja o principal significado da data, as 
crianças fazem seus pedidos, escrevem 
cartas para o Papai Noel e esperam an-
siosas a comemoração natalina. Já os 
adultos, muitas vezes, trocam presen-

tes com o famoso amigo-secreto. Mes-
mo que algumas pessoas não gostem 
muito da brincadeira, é difícil escapar 
da tradição, seja no trabalho, no gru-
po de amigos ou mesmo na família.

A verdade é que até quem diz 
que não gosta de amigo-secreto aca-
ba se divertindo. E se você quiser 

inovar e deixar tudo mais engraça-
do, pode experimentar maneiras di-
ferentes de revelar o amigo, com pre-
sentes engraçados ou até temáticos. 
Confira algumas dicas para deixar o 
amigo-secreto de Natal mais dinâmi-
co para garantir a diversão até daque-
les menos adeptos da brincadeira. 

Essas são apenas algumas 
dicas para deixar o amigo-se-
creto de Natal ainda mais di-
vertido. Mas as ideias não pa-
ram por aí. Existem variadas 
maneiras de renovar a tradi-
cional brincadeira para que to-
dos aproveitem ao máximo. 

Há quem opte por fa-
zer “amigo dança das ca-
deiras”, quando cada parti-
cipante recebe um número 
e ganha o presente de acor-

do com a saída da dança. O 
amigo temático, com presen-
tes padronizados (camisetas, 
livros ou canecas, por exem-
plo); ou o amigo ladrão, no 
qual é possível “roubar” o pre-
sente de outro participante. 

O importante é apos-
tar na criatividade – tan-
to para a brincadeira, quan-
to para as lembranças – e 
garantir a diversão do grupo, 
seja qual for o presente.

QuE TAl ADIVINhAR QuEM 
É SEu AMIGO-SECRETO?

Essa é uma das maneiras mais simples de inverter 
o funcionamento da atividade. Em vez da revelação 
do amigo-secreto, cada pessoa deve adivinhar quem 
a tirou no sorteio. Para isso, a pessoa que começa a 
brincadeira deve responder o que seu amigo-secreto 
faria em determinada situação. Por exemplo: “o que 
seu amigo-secreto faria se ficasse milionário?”, e, 
a cada resposta, os outros participantes tentam 
descobrir quem será presenteado.

AMIGO-SECRETO AO CONTRÁRIO

Nessa forma, é o amigo que deve adivinhar quem 
o sorteou. a mecânica é a seguinte: uma pessoa é 
sorteada para sair da sala, e quem a tirou levanta a 
mão para que os outros saibam. Quando a pessoa 
retorna, ela deve fazer perguntas sobre quem a 
sorteou, como “é homem?”, “é casado?”, “tem cabelos 
compridos?”, e os outros participantes respondem até 
que adivinhe quem é.

AMIGO DA ONÇA

Também chamado de inimigo-secreto. Nesta 
versão os participantes compram presentes que 
seus amigos não vão gostar, ou que, de alguma 
forma, façam alguma brincadeira ou piada com 
o sorteado. muitas vezes as pessoas optam por 
coisas mais baratas, como sabonete, toalhas, 
meias, cacho de bananas, entre outros presentes 
de amigo da onça.

AMIGO-SECRETO SOlIDÁRIO

E se o seu presente para o amigo ajudasse quem 
necessita? Nessa brincadeira, cada integrante do 
grupo escolhe uma instituição de caridade ou ONG 
e o valor que seria destinado a um presente vira 
doação para a organização sorteada. Se a grana 
estiver curta, vocês podem optar por fazer trabalhos 
voluntários para essas instituições. além de alegrar 
o Natal de muita gente, você e seus amigos passam 
a conhecer novas iniciativas e podem, inclusive, 
continuar ajudando o ano inteiro!
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine

AGENDA DE EVENTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 53

FZC
ANESTESICO
CANARECEM

SISOSONOP
DAMIENSOVR

PELEHIPPIE
NNOVORAVE
TIARMAZENS

VENERATNÃ
DORAFIADO

RECIPROCIDADE

MEACOAT
CONDUTAREDE

TCUELADX
GOIABATHAT

ALEMTUMULO

Fossa (?),
cavidade

no sistema 
respiratório

(?) natural:
evento
como o

pôr do sol

O expoente
cujo resul-

tado é
sempre 1

Conheci-
mento ob-
tido pelo 

empirismo

Distúrbios
do (?):

bruxismo
e apneia

Moradia;
habitação

"(?) - A
Profecia",
filme de

1976

Como
gosta de
viver o
eremita 

Objetivo
primário
da ONU 

Festa de
música

eletrônica

Distância
(?), preo-
cupação do
fotógrafo

Hábito do 
procrasti-

nador

Que pode
ser pago
em outro
momento

(?) ética,
postura es-
perada de
médicos

(?) chip, 
multifun-
ção de

celulares

Utensílio
da costu-

reira

Peixe
predador
de carne
vermelha

Fiscaliza
as contas
da União
(sigla)

Tipo de
esclerose

(sigla) 

"Móvel" de
deitar, 

pendurado
na parede

Aquilo, 
em inglês

Filtra
(café)

Time, em
inglês

Fruta preferida do
Chico Bento (HQ)

O mundo dos
fantasmas

Depósitos
no cais

(?) Johnson,
ator

Movimento
dos anos

1960
Magro (fig.)

Pouco antes
Livro de
José de
Alencar

Habilidade avaliada
pelo Enem

Cidade histórica do
sertão do Ceará

De (?): uma
vez mais
Pureza
infantil

(?) Kramer,
jornalista
Mutua-
lidade

Medalha 
de honra
militar

O Rei do
Futebol

(?) do T.:
Nota do
Tradutor

Dente do
juízo

Matéria-
prima do
açúcar

Responde por 48% das
mortes no trânsito, na

cidade de
São Paulo

Medica-
mento ne-
cessário
para a

cirurgia

3/icó. 4/dual — rave — team — that. 6/damien — venera. 13/reciprocidade.

ESPAÇO GOuRMET

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

8/12 1º Costelão da OAB – 
11h30 – Centro de Eventos 
luz do Sol 

- Natal em Família – 17h – 
Espaço Criança Sorriso

14/12 Festa Sunset – 17h 
– Play Club

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

Maravilha

Lembro-me das muitas vezes 
que tinha alguma ocasião especial 
marcada na agenda, como aniver-
sários e casamentos, e logo come-
çava a procura por uma nova roupa. 
Acontece que eu sentia certo medo 
de alguém perceber que eu estava 
usando a mesma roupa de alguma 
ocasião anterior. Felizmente, isso 
foi há mais de uma década e, além 
de eu não me importar mais tanto 
com a opinião alheia, aprendi que, 
na verdade, repetir roupas é chique!

O fato é que a grande maio-
ria dos tecidos demoram décadas 
ou até centenas de anos para se 
decomporem no meio ambiente. 
Além disso, fabricar uma roupa já é 
um processo que utiliza muitos re-
cursos não renováveis e causa gran-
de impacto no meio ambiente, as-
sim como em outras áreas da nossa 
vida. Quando nos negamos a re-
petir nossas roupas, diminuímos a 
vida útil das peças e o impacto gera-
do na sua fabricação torna-se injus-
tificado. Será que vale a pena utilizar 
tantos recursos para usar uma rou-
pa apenas uma vez?

Além disso, ao repetir roupas 
demonstramos que a nossa opi-

REPETIR ROuPA x REPETIR lOOk

nião é que realmente importa e 
exercitamos a nossa criatividade. 
Isso acontece porque repetir rou-
pas é diferente de repetir looks! 
Uma roupa, seja ela um vestido 
ou uma blusa, dispõe de diver-
sas possibilidades de uso. Um dia 
posso usar meu vestido com uma 
sandália de salto e um colar e, no 
outro, com um cinto e um tênis, 
e assim por diante. Busque dife-
renciar a combinação de peças, 
penteados, cores, estampas e, 
principalmente, acessórios. 

Em 2009 a atriz Maryl Stre-
ep apareceu usando um vestido 
que havia usado em 1979, geran-
do muitos comentários positivos. 
Kate Middleton também teve 
uma grande contribuição para 
difundir a ideia, porque desde 
sempre a princesa britânica re-
pete roupas (três, quatro, cinco 
vezes em suas aparições), mas 
com looks diferentes, provando 
que a moda é que está ao nosso 
serviço, e não nós que estamos a 
serviço da moda!

INGREDIENTES
2 xícaras de vagem cortada e cozida 
2 xícaras de cenoura, cortada e cozida 
4 tomates sem pele e sem sementes 
3 dentes de alho 
2 cebolas 
1 pimentão vermelho
3 ovos cozidos 
Cheiro verde picado a gosto
1 folha de louro
1/2 xícara de óleo

CuSCuz DE 
lEGuMES

1/2 xícara de azeite
Sal e pimenta do reino a gosto
3 colheres de sopa de farinha de mandioca
Farinha de milho amarela 

MODO DE PREPARO
Coloque o óleo e o azeite em uma panela. Frite o alho, a ce-
bola, o pimentão e a folha de louro até amolecer. Coloque 
o tomate e junte os legumes cozidos. Verifique o sal e a pi-
menta e refogue mais um pouco. Retire o louro, junte o chei-
ro verde e os ovos picados. Polvilhe a farinha de mandio-
ca, mexa e abaixe o fogo. Acrescente a farinha de milho 
até dar o ponto. Enforme, desenforme e enfeite a gosto.

Criança Sorriso 

24/12 Show com Emerson & 
Henrique – 23h55 – Green Club 

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



,  maravilha 7 DE DEzEmbrO DE 2019 17

Vitrine

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

a equipe do Jornal e rádio líder recebeu nesta semana uma visita especial. O Papai Noel da 
CDl e associação Empresarial visitou nossa equipe, esbanjando simpatia. agradecemos a 
visita e parabenizamos o belo trabalho que vem sendo desenvolvido pela CDl e associação 
Empresarial com ações voltadas ao Natal e fim de ano.

O grupo Elas de bike mh 
surgiu da união de 3 amigas 
(Simone r., Simone z. e 
marcia), em 2014, quando 
sentiram a necessidade 
de criar um grupo de pedal 
somente de mulheres. 
aos poucos o grupo foi 
crescendo, não tinha nome, 
mas já faziam partes do 
grupo 10 mulheres, foi 
quando surgiu a ideia de 
criar um nome para o grupo. 
E no último sábado teve 
uma festa superanimada de 
confraternização. 

Na última sexta-feira a empresária beatriz bernardi comemorou seu 
aniversário em grande estilo promovendo uma festa à fantasia para suas 
amigas. além da alegria da noite, beatriz pensou em fazer o bem ao 
próximo e como presente deu a sugestão para suas convidadas de levarem 
fraldas descartáveis geriátricas e infantis que foram carinhosamente 
entregues para os lares de idosos Santa bárbara e Coração de maria, além 
de ajudar com fraldas infantis o pequeno Gabriel, de romelândia.
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Vitrine

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE por WERNELIZE GERLACH WESCHENFELDER

ARQUITETANDO

A VIDA É COMO 
uMA CORRIDA 

A comparação parece estranha, mas com minha nar-
rativa vocês irão entender que sim, a vida é como uma 
prova de corrida e este insight surgiu justamente quando 
eu estava em um treino. 

Costumo treinar próximo às 18 horas e aquele dia foi 
um dos mais difíceis, estava cansada e a temperatura es-
tava muito alta, minha meta era correr 5 quilômetros, que 
pareciam intermináveis, como eu pensei em desistir, mas 
eu fui mais forte e segui o trajeto até finalmente atingir a 
meta. 

E existem passagens nas nossas vidas que são assim, 
difíceis, já acordamos desanimados, sem querer sair da 
cama. São tantos problemas,  pressões no trabalho, difi-
culdades financeiras, brigas familiares e você sente um 
mundo nas costas. 

As passadas se toram lentas e pesadas, a vontade é de 
desistir, parar no meio do caminho. 

Mas uma força interna surge dentre de nós e você sen-
te que não pode desistir,  que existe uma torcida toda es-
pecial e é preciso seguir em frente. 

Você ergue a cabeça, estufa o peito e segue, vai enfren-
tando a trajetória da vida ou da corrida  com todos os seus 
obstáculos, assim como na sua prova. 

E chamo isso de fé, é a força interna que nos mantém 
firmes mesmo diante que tudo de ruim que surge, pois sa-
bemos que o esforço valerá muito a pena. 

E nós seguimos, agarrados na nossa fé rumo à reta fi-
nal, e uma alegria vai tomando conta de nosso corpo e 
alma, surge um orgulho muito grande  por conseguir che-
gar tão longe, mesmo tendo que enfrentar tantos entraves. 

E quando cruzamos a linha de chegada ou cumpri-
mos a meta, aquela sensação de alívio!!! Os melhores sen-
timentos tomam conta da gente, o cansaço, as dores já não 
importam mais, você conseguiu. E como é bom comemo-
rar, saber que todo seu esforço não foi em vão. 

A mensagem que eu vou deixar hoje é para você que 
está enfrentando dias difíceis, saiba que eles irão passar, 
tenha coragem, fé, bom ânimo e não desista, talvez redu-
za a marcha, descanse um pouco, mas não pare, ao final 
irá descobrir que valeu muito a pena. 

E não poderia deixar de recomendar um exercício fí-
sico, pode ser corrida ou caminhada, o que preferir. Sai-
ba que o exercício físico faz muito bem para nossa saúde 
física e mental. 

COMO ORGANIzAR A COzINhA: 5 DICAS PRÁTICAS E SIMPlES
Quanto mais a cozinha está organizada, mais funcional ela se torna. Confira agora 

algumas dicas de como organizar a cozinha e deixar tudo no lugar!

Quem nunca perdeu tempo procurando uma pa-
nela ou utensílio na cozinha? A verdade é que a corre-
ria do dia a dia muitas vezes nos coloca no automáti-
co. Dessa maneira acabamos armazenando os objetos 
da cozinha de modo que dificulte encontrá-los poste-
riormente. Mas afinal, como organizar a cozinha de 
um jeito efetivo, que otimize o tempo e que permane-
ça arrumada?

1. ESCOlhA uMA MANEIRA 
DE ORGANIzAR

Para começar, esse é um 
passo muito importante. Afi-
nal, como organizar os uten-
sílios? Nessa etapa você pre-
cisa definir qual será o seu 
método de organização. Ele 
pode obedecer a frequência 
de uso ou a combinação de 
itens semelhantes, por exem-
plo: um compartimento da 
pia somente para pratos, ou-
tro somente para copos, e as-
sim por diante.

2. uTIlIzE ORGANIzADORES 
DE COzINhA

Cestos, gavetas, puxadores 
atuando como ganchos e cai-
xas podem ajudar. Assim como 
prateleiras, porta-trecos e potes 
de tempero da cozinha. Menta-
lize o que ocupa cada espaço e 

estabeleça uma ordem!

3. COMO ORGANIzAR A 
COzINhA: APROVEITE 
ESPAÇOS ESQuECIDOS

Usando prateleiras na-
quele canto esquecido e sem 
utilidade ou com aquele lado 
do móvel que pode ser usado 
para pendurar algo, você já 
estará aproveitando um espa-
ço inutilizado.

Além do auxílio de pra-
teleiras, você também pode 
apostar em ganchos, cestas 
aplicadas na parede ou até 
aquele espaço no canto da 
pia que você não utiliza para 
nada devido sua localização. 
E libere espaço: pendure tudo 
que puder!

Separando as ideias e os 
utensílios fica muito mais cla-
ro e simples!

4. lEMBRE-SE DOS 
MATERIAIS DE lIMPEzA

Como organizar a cozi-
nha também compreende 
os materiais de limpeza, afi-
nal estamos falando de um 
local próprio para alimen-
tação. Dessa maneira, esses 
utensílios também devem 
ser organizados de maneira 
otimizada.

Minha dica é separar 
por cestas pequenas, as-
sim você pode encontrar 
os produtos de limpeza por 
tipo. Já que esse espaço se-
ria voltado para a limpeza, 
aproveite para incluir ou-
tros produtos, para concen-
trá-los no mesmo lugar.

Por exemplo: na ces-
ta voltada para lavar lou-
ças você pode inserir o de-
tergente, sabão, esponja e 
rodo de pia. Na cesta volta-
da para roupas, o sabão em 
pó ou líquido e amaciante, e 
assim por diante.

Se você tiver crianças 
pequenas ou animais de es-
timação em casa, minha su-
gestão é que você os organi-

ze em um ponto mais alto, 
podendo ser em forma de 
prateleira ou armário em-
butido.

5. AlIE A ORGANIzAÇãO 
COM uMA BElA 
DECORAÇãO

Além de funcional e oti-
mizado, o espaço preci-
sa agradar aos olhos, certo? 
Por isso, elenquei algumas 
dicas do que você pode in-
serir no seu espaço para 
deixá-lo ainda mais acon-
chegante!

Invista em plantas e co-
res: nada como um lugar 
com a sua cara, por isso, a 
escolha é muito livre. Opte 
por aquela que faça você se 
sentir bem!

Plantas aéreas ou va-
sos em cima da mesa dei-
xarão o ambiente cheio de 
vida. Além disso, você pode 
apostar sem medo em uma 
parede colorida ou até em 
móveis coloridos! Também 
devemos lembrar que pa-
péis de parede podem ficar 
muito bem na composição.
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CONfRATERNIzAÇãO

Grupo Escoteiro Raízes encerra atividades do ano
O Grupo Escoteiro Ra-

ízes de Maravilha realizou, 
entre o sábado (30) e o do-
mingo (1º), a última ativi-
dade do ano, com acampa-
mento na Linha Poço Torto, 
interior de Modelo. Todas as 
sessões participaram do fim 

de semana típico escoteiro. 
Na segunda-feira (2) foi a 

vez da família escoteira con-
fraternizar o encerramen-
to das atividades. No ato os 
pais realizaram uma home-
nagem surpresa para os che-
fes e diretoria com churras-

co. “O Grupo sente-se feliz em 
terminar 2019 com tantas ati-
vidades realizadas. Durante 
estes meses de férias a chefia 
senta para organizar as ativi-
dades do próximo ano. Encer-
ra-se mais um ano com mui-
tas conquistas, com a certeza 

do dever cumprido e a satis-
fação de saber que estamos 
plantando nesses pequenos 
corações mais amor e espe-

rança para um mundo bem 
melhor. Que o Menino Jesus 
seja o real motivo por quem 
comemoramos sempre um 

novo ano e que Ele toque o 
coração de cada um de uma 
forma especial. Boas-festas e 
até 2020”, destacou o grupo. 

Fotos: Divulgação

Fim de semana com atividades no interior de modeloEncerramento com homenagens e surpresas marcou a semana  

A Sala de Situação de Ma-
ravilha realizou o Levanta-
mento de Índice Rápido para 
Aedes aegypti (Lira). O tra-
balho ocorreu entre os dias 
4 e 7 de novembro e o obje-
tivo foi descobrir o risco de 
uma epidemia de dengue. O 
resultado foi divulgado nes-
ta semana e apontou que Ma-
ravilha possui risco médio. 

Conforme o coordena-
dor da Sala, Francys Balestre-
ri, até a terça-feira (3) o muni-
cípio contava com 237 focos 
do mosquito. Um aumen-
to de 65% em relação ao mes-
mo período do ano passado. 

Com o resultado da pes-
quisa, o trabalho da equipe 
continua nas casas para refor-
çar os cuidados com o mos-
quito Aedes aegypti junto aos 
moradores. “Todos devem fi-

car atentos”, destaca Balestreri. 

ONDE ESTÁ O fOCO?
A pesquisa ainda apon-

tou que a maior concen-
tração de mosquito ou dos 
focos está no lixo nas residên-
cias. “É o lixo de casa. Às ve-
zes é aquele balde esqueci-
do lá fora, lona que acumula 
água, brinquedos jogados, pra-
tinho de planta que ficou jo-
gado e calha da chuva são al-
guns exemplos”, cita Balestreri. 

PISCINAS 
Outra preocupação do se-

tor é com as piscinas de plás-
tico, agora com os dias de 
calor. A Sala de Situação reco-
menda tratar a água com pe-
dra de cloro para evitar que 
o mosquito se instale no lo-
cal e deposite os ovos.

PREOCuPAÇãO
Município possui 
risco médio de 
epidemia de dengue

Pesquisa foi realizada nas casas dos moradores

Arquivo/O Líder

CARINE ARENHARDT

A decisão de sair da Ve-
nezuela foi difícil, mas ne-
cessária para a família de 
José Bracho, de 62 anos. Na 
mala, algumas roupas e per-
tences pessoais e a esperan-
ça de recomeçar a vida no 
Brasil. Em setembro deste 
ano a família chegou em Ma-
ravilha. 

Com José vieram a es-
posa Virginea, o filho Mar-
cos, nora Anangelys e os ne-
tos Mabel e Marcos. Também 
em Maravilha está Daniela 
Perez (considerada a filha de 
coração de José), com o es-
poso Frankling e o filho do 
casal, Noah Alejandro, além 
de um primo de Anangelys, 
com a esposa e duas filhas. 
No total, são cinco crianças e 
oito adultos. 

A família venezuelana 
vem enfrentando dificulda-
des financeiras, já que nem 
todos conseguiram empre-
go no município. José mora 
na mesma casa com a espo-
sa, o filho, nora e netos. São 
seis pessoas na residência e 
apenas o filho Marcos con-
seguiu emprego. Anangelys, 

registro de parte da família, quando chegou em maravilha no mês de setembro 

Arquivo/O Líder

PEDIDO DE AJuDA Com oito adultos e cinco crianças, alguns membros 
da família ainda procuram emprego no município 

Em Maravilha há três meses, família 
venezuelana relata dificuldades 

Virginea e José seguem pro-
curando trabalho, e enquan-
to isso a família tem muitas 
dificuldades para se manter. 
Também faltam móveis e ele-
trodomésticos, entre outros 
itens para as casas. Para co-
mer, eles compram apenas o 
básico. 

José se emociona ao fa-

lar sobre o sustento da famí-
lia e os desafios para recome-
çar a vida em um novo país. 
Embora ainda passe por di-
ficuldades, a família se diz 
muito feliz no Brasil. Mar-
cos diz que o Brasil é como 
uma “terra prometida”, uma 
nova chance de sobreviver, 
já que na Venezuela a popu-

lação está morrendo de fome 
e doente. Embora milhões de 
venezuelanos já tenham dei-
xado sua terra natal, muitos 
ainda amargam os efeitos da 
grave crise econômica. 

Quem tiver interesse em 
ajudar a família pode entrar 
em contato pelo telefone (49) 
98916 7667, com Marcos.
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DIANA HEINz

Ao ar livre, mulheres de 
Maravilha participaram no 
sábado (30) da primeira edi-
ção do Vivência Una, um 
evento que discute assuntos 
do universo feminino atra-
vés de experiências. Realiza-
do no Maravilhas Park Ho-
tel, o encontro também teve 
exposição de marcas e ven-
da de produtos. Além da fei-
ra, foi disponibilizado co-
quetel coletivo, que deu 
sequência à conversação. 

Quatro mulheres: Ci-
nara Frigo de Matos, Diana 
Heinz, Jessica Coan e Tami-
res Gerhardt, guiaram os as-
suntos a partir de vivências 

uNIãO
Vivência una promove primeiro encontro 
em Maravilha 

Evento foi realizado ao ar livre

próprias, com espaço para 
perguntas e troca de expe-
riências. “O evento nos sur-
preendeu bastante. Tivemos 

um feedback muito positi-
vo, que nos deixou emocio-
nadas. Queremos agrade-
cer quem participou e dizer 

que terá sequência. Esta-
mos organizando um segun-
do encontro para março de 
2020”, disse a organização. 

Divulgação

DIANA HEINz

Uma das oficinas do De-
partamento de Cultura é a 
de patinação. Para encer-
rar o ano e mostrar ao pú-
blico as técnicas aprendidas 
ao longo das aulas, a tur-
ma fará hoje (7) uma apre-
sentação. O show de pati-
nação começa às 17h no 
Ginásio Gelson Tadeu Lara 

e a entrada é gratuita. 
Conforme a professora 

que ministra a oficina, Ma-
riqueli Bugs, serão 13 apre-
sentações com a participa-
ção de 85 patinadores. “O 
tema deste ano são musi-
cais de filmes. É um evento 
feito com muito amor e de-
dicação pelos alunos, con-
vidamos a todos para presti-
giar este momento”, explica. 

CulTuRA

AÇãO 

Show de patinação 
é hoje (7)

lions realiza festival 
do Pastel em Maravilha 

O tradicional pastel be-
neficente do Lions Clube 
Maravilha Oeste será reali-
zado em 15 de dezembro, 
às 17h, no Espaço Crian-
ça Sorriso. Além da venda de 
pastel, haverá outras atra-
ções no local, como o sor-
teio de prêmios da CDL e 
Associação Empresarial. 

Conforme o coordena-
dor do projeto, Geovani Fol-
le, o lucro da venda é rever-
tida nas ações sociais que o 
Lions realiza. “O Lions rea-
liza diversas campanhas so-
ciais durante o ano, como a 
campanha da visão, fraldas 
geriátricas, meio ambien-

te, trânsito, Serviço de Con-
vivência e Fortalecimento 
de Vínculos, andadores, ca-
mas hospitalares e a manu-
tenção do quarto 39 do Hos-
pital São José”, comenta. 

As fichas antecipadas es-
tão disponíveis com os in-
tegrantes no valor de R$ 5 
ou combos de 4 fichas por 
R$ 18 e 7 fichas por R$ 30. 

PROGRAME-SE:
O quê: Pastel beneficente 
do lions 
Quando: 15 de dezembro
Local: Em frente à prefeitura 
(Espaço Criança Sorriso)
Preço: a partir de r$ 5 

Fichas já estão disponíveis com os integrantes do lions Clube maravilha Oeste

Divulgação

NEGóCIOS Foram dois dias de condições diferenciadas e agilidade 
na aprovação do crédito

feirão de Veículos Sicredi 
movimenta Maravilha 

Facilidade na negocia-
ção, preços e taxas especiais: 
estes foram os diferenciais 
do Feirão de Veículos Sicredi 
que ocorreu no sábado (30) e 
domingo (1º). 

A parceria entre o Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG 
e as revendas superou as ex-

pectativas. Foram dois dias 
de negócios com condições 
diferenciadas e agilidade na 
aprovação do crédito. “As 
pessoas participaram, confe-
rindo as condições especiais 
e efetivando seus negócios. 
Há também quem conheceu 
nossa proposta e tornou-se 

associado do Sicredi, já enca-
minhando a compra de seu 
veículo”, explica o gerente da 
agência de Maravilha, Rodri-
go Ranzi.

O convênio com as re-
vendas de veículos de Ma-
ravilha e dos demais muni-
cípios da área de atuação da 

cooperativa continuam. Por 
isso, interessados podem vi-
sitar as revendas ou o Sicre-
di, para buscar informações, 
simular condições de finan-
ciamento e contar com o 
apoio financeiro da coopera-
tiva para tirar os seus planos 
do papel.

Convênio com as revendas de maravilha e dos demais municípios continua

Divulgação
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DOIS CARDÁPIOS 

No cardápio de sobremesas é possível encontrar desde os tradicionais fios de ovos e 
ambrosia, até bolos, manjares, cheesecake, tortas e torta zero lactose. 
No cardápio de panetones e chocotones são mais de 15 opções, entre panetones trufados 
com brigadeiro gourmet, redvelvet, indiano, panetone de vinho com mirtilo, dois amores, 
ninho com creme de avelã, panetone integral e vegano, além de muitas outras opções.
Neste Natal o lugar certo para comprar aquele presente de deixar todos com água na 
boca é no ateliê Doce aroma, com sede na avenida Sete de Setembro, 969, no centro 
de maravilha. O atendimento nesta época é em horário especial e por Whatsapp pelo 
número (49) 98805 0700. O cliente também recebe pelo aplicativo o cardápio com todas 
as opções disponíveis.

NATAl 
Sabores e delícias em um só lugar 

Ateliê Doce Aroma espera por você com as 
melhores opções para as suas festas de fim de ano 

INfORME PuBlICITÁRIO

O 
Ateliê Doce Aroma lan-
çou oficialmente o Natal 
dos Desejos, na sexta-feira 
(29) e sábado (30), quando 

abriu suas portas para receber a todos 
com uma deliciosa degustação de seu 
cardápio natalino.

Segundo as proprietárias, desta for-
ma o cliente consegue escolher com 
mais segurança os produtos que irão 
compor a ceia natalina e de Réveillon. 
“Todos puderam opinar e individua-
lizar da forma que desejam que seus 
doces sejam preparados e apresenta-
dos nesta data tão importante”, disse-
ram, afirmando que o cardápio foi ela-
borado com as sugestões de clientes, 
com cuidado e atenção a cada detalhe. 
“Para que assim pudéssemos atender 
com bastante particularidade os dese-
jos de Natal de cada um”, ressaltam. 

Foto Zanotto

Fotos: Nelcir Dall´Agnol/O Líder/Divulgação
Produtos de qualidade e saborosos para toda a família

Todos estão convidados para conferir as delícias do ateliê Doce aroma

Sobremesas saborosas para o Natal e virada do ano No dia do lançamento do Natal dos Desejas panetones também estavam para degustação variedades em sobremesas e panetones são encontradas no ateliê Doce aroma
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CAMILLA CONSTANTIN 

Com o objetivo de ar-
recadar recursos para qui-
tar dívidas, a Ong Ame Bi-
cho realiza hoje (7) mais 
uma edição do brechó be-
neficente em Maravilha. O 
evento ocorre na Creche 
Érica Maldaner, no Bairro 
Bela Vista, das 8h às 17h. 

Conforme os organi-

zadores, roupas, calça-
dos e acessórios são co-
mercializados com o 
valor máximo de R$ 5. 
“Na ocasião também va-
mos contar com venda 
de algodão-doce da Paty 
e flâmulas do Ateliê De-
core, que confeccionou 
tais itens para que pu-
déssemos arrecadar ain-
da mais”, destacam. 

ação é desenvolvida para angariar recursos

BENEfICENTE 
Ong Ame Bicho realiza 
brechó hoje (7)

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

A edição 2019 da campa-
nha Cartinha de Natal já come-
çou em Maravilha, organizada 
pela CDL e Associação Empre-
sarial (AE). A entidade está re-
cebendo cartinhas das crianças 
para o Papai Noel, com pedi-
dos de presentes. As cartas de-

vem ser entregues na sede da 
CDL e AE durante a semana ou 
diretamente na Casa do Papai 
Noel nos sábados especiais de 
dezembro. 

Nos dias 7 e 14 a Casa do 
Papai Noel estará aberta das 
13h30 às 16h, no dia 21 das 
13h30 às 17 e no dia 22 das 16h 
às 22h. Nestes dias o Papai Noel 

vai receber as crianças, sendo 
que cada uma pode entregar 
apenas uma cartinha. A Casa do 
Papai 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 an-
tes de fazer a escolha. A entre-
ga do presente fica de responsa-
bilidade da pessoa que adotou 
a cartinha. Cada carta tem o 
nome completo da criança, ida-
de, endereço e telefone. 

AÇãO BENEfICENTE Quem tiver interesse em adotar uma cartinha e fazer o Natal 
de uma criança mais feliz deve fazer a retirada na CDL e Associação Empresarial

Campanha Cartinhas de Natal vai 
arrecadar presentes para crianças 

CONTRIBuIÇãO

Para quem quiser ajudar, podem ser feitas 
doações de qualquer quantia em dinheiro 
no Sicoob Credial, conta 130.084-9, 
agência 3032, CNPJ 17.947.445/0001-
86. Outra forma de contribuir é deixando 
troco solidário nas latas distribuídas 
pelo comércio local. a Ong também está 
aceitando doações de ração, coleiras, 
caminhas, cobertores, comedouros, 
medicamentos, casinhas, sachês, petiscos 
e areia higiênica para gatos, que podem ser 
levados nos pontos de coleta.

A Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha 
promoveu nesta semana duas 
atividades de confraternização 
para marcar o encerramen-
to do ano. Na terça-feira (3) o 
encontro foi com as acometi-
das e vitoriosas, com entrega 
de mimos. Na noite de quarta-
feira (4) se reuniram as volun-
tárias e profissionais que tra-
balham na Rede Feminina. A 
confraternização teve jantar e 
entrega de uma lembrança. 

Conforme a presidente da 
Rede, Meri Teresinha Ranzan, 
o ano 2019 foi muito produti-
vo, com 1.530 exames preven-
tivos já realizados. Meri des-
taca que a Rede desenvolve 
ações voltadas à saúde da mu-
lher, com coleta dos preventi-
vos e toque de mama, além do 
trabalho com as acometidas 
e vitoriosas e visitas do médi-
co ginecologista. Ela agradece 
a todas as voluntárias e profis-
sionais que estiveram à fren-
te do trabalho durante o ano. 

ANO 2019 
Rede feminina promove encerramento 
com confraternização

Fotos: Divulgação

Confraternização com as acometidas e vitoriosas

Jantar com as voluntárias e profissionais 
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AÇãO SOCIAl Desde o nascimento já foram feitas mais de 20 cirurgias na 
cabeça. Agora, ele precisa válvula autorregulável, que não é fornecida pelo SUS

família de Romelândia busca ajuda 
para fazer cirurgia em filho de 1,7 ano
CLEITON FERRASSO

A família Schafer, de Ro-
melândia, está fazendo al-
gumas ações para poder 
ajudar o filho, Gabriel Scha-
fer, de 1 ano e 7 meses, a ter 
uma saúde melhor. O me-
nino nasceu de uma gesta-
ção prematura, aos 7 meses, 
de trigêmeos, e desenvolveu 
hidrocefalia. Desde o nasci-
mento já foram feitas mais 
de 20 cirurgias na cabeça. 
Agora, ele precisa válvula au-
torregulável, que não é for-
necida pelo SUS. O custo to-
tal da válvula, procedimento, 
cateteres e acompanhamen-
to profissional é R$ 62 mil.

Devido à condição fi-
nanceira da família humil-
de, o valor do procedimen-
to fica distante da realidade. 
Porém com o objetivo de 

juntar o dinheiro e fazer a 
cirurgia, foi feita uma “vaki-
nha virtual” – todos unidos 
pelo Gabizinho – na inter-
net. O valor já passava de 
R$ 10 mil até o fechamen-

to desta matéria. Outra for-
ma de arrecadar recursos é 
uma ação entre amigos, que 
será lançada na semana que 
vem nas lojas Prioridade 10 
e 20 e outros pontos. O va-

lor do número custa R$ 5 e 
tem como prêmio: uma mo-
tocicleta, um vale-compra, 
um televisor e a imagem de 
uma santa. O sorteio ocorre 
em fevereiro. 

Divulgação

É hOJE
Grupo de Apoio à Apae 
Marisol promove feira 

O Grupo de Apoio à 
Apae Marisol de Maravi-
lha promove hoje (7) Fei-
rinha de Natal. As volun-
tárias vão estar na Praça 
Padre José Bunse, das 8h30 
às 11h30. O público vai con-
ferir diversos itens à ven-
da, como enfeites e bolachas 
de Natal, além de mate-
riais em bordados e cro-
chês preparados pelo grupo. 

Conforme a presiden-

te, Cleusa Ana Becker, o ob-
jetivo é arrecadar recursos 
para a Apae Marisol. So-
mente neste ano o grupo já 
repassou R$ 17 mil para a 
escola especial. Cleusa con-
vida toda comunidade regio-
nal para participar da feiri-
nha e contribuir com a Apae, 
e também agradece a to-
dos que colaboraram duran-
te o ano com outras ações 
promovidas pelo grupo. 

Divulgação

voluntárias do Grupo de apoio à apae marisol 
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TRADIÇãO Evento vai reunir família do município e terá cerimônia especial

Com nove participantes, Sarau da Prenda 
Jovem é realizado hoje
EDERSON ABI

O 
Centro de Tra-
dições Gaúchas 
(CTG) Juca Rui-
vo realiza na noi-

te de hoje (7) o 17º Sarau da 
Prenda Jovem, em sua sede. 
O dia marca a apresentação 
de prendas que completam 
15 anos. Após a cerimônia 
haverá fandango animado 
pelo grupo Os Mateadores.

De acordo com o patrão, 
Nelson Silveira, o Sarau da 
Prenda Jovem é tradicio-

nal na cultura gaúcha e tem 
o objetivo de apresentar as 
prendas que estão na ado-
lescência para a sociedade. 
O evento social terá desfile 
e ato importante para as fa-
mílias participantes. “É um 
momento mais familiar que 
existe dentro da cultura de 
um povo”, afirma o patrão. 

Silveira explica que há 
todo um cerimonial, en-
saiado, para a apresentação 
das prendas. “Que seja um 
evento à altura daquilo que 
significa a apresentação das 

jovens filhas para a comuni-
dade gaúcha. O Sarau é um 
baile de debutantes, com 
desfile, e a família mostra 
a filha para os presentes. É 
uma cerimônia muito boni-
ta”, afirma. 

marcus e Sirlei D’agostini são 
padrinhos do Sarau da Prenda 

Jovem de 2019

Fotos: Zanotto

amanda Ebert briancini Eduarda De marco breier Gabriella Silveira rockenbach hantt

Julia Kolling machado Juliana Ferraz rodrigues laura Cauana albrecht halmenschlager

laura Schossler rott Nicoli biazussi ranielli Poloni



,  maravilha 7 DE DEzEmbrO DE 2019 25



,  maravilha 7 DE DEzEmbrO DE 201926

PROGRAMA
Passeio público é tema de audiência em 
Bom Jesus do Oeste

Futuros beneficiários do 
programa “Bom Jesus do Oes-
te com passeio público” par-
ticiparam de audiência com 
a administração. O objetivo 
foi falar sobre a acessibilida-
de na execução das calçadas 
do tipo paver, dentro dos pa-
drões exigidos pela legislação.

Os moradores também 
receberam informações so-
bre o programa, que será re-
alizado com a adesão míni-
ma de 70% dos proprietários, 
que devem assinar o termo 
até o dia 26 de dezembro. 

O prefeito, Ronaldo Luiz 

Senger, expôs os motivos para 
a reestruturação. “A ideia não 
é uma imposição da adminis-
tração, mas um início de con-

versa. O município quer ser 
parceiro e obviamente vai aju-
dar”, destaca. Conforme o se-
cretário de Administração, 

Leonir Lamb, diversos pro-
prietários de imóveis ou ter-
renos já tomaram a inicia-
tiva de fazer as calçadas.

ronaldo luiz Senger explica que a reunião foi um momento de troca de ideias 

Divulgação

EDuCAÇãO Alunos cursam o 5º ano do Centro Educacional Padre Luís Muhl

Proerd forma mais 25 estudantes 
em flor do Sertão 

Na terça-feira (3) o Pro-
grama Educacional de Re-
sistência às Drogas (Proerd) 
formou 25 alunos do Cen-
tro Educacional Padre Luís 
Muhl, de Flor do Sertão. O 
Proerd consiste em um esfor-
ço cooperativo estabelecido 

entre a Polícia Militar, esco-
la e família, com a missão de 
ensinar aos estudantes habi-
lidades para tomada de boas 
decisões, ajudando-as a con-
duzir suas vidas de maneira 
segura e saudável, livre das 
drogas e da violência. 

O instrutor foi o sargen-
to Rogério Togni, que atua 
em Iraceminha. Seu colega, 
sargento Délcio Pigatto, que 
atua em Flor do Sertão, acre-
dita que o Proerd garante 
uma base importante para 
toda a sociedade. Ao todo, 

já são 608 alunos formados 
no município, número su-
perior a um terço de toda a 
população. 

O prefeito, Sidnei José 
Willinghöfer, reconhece a 
importância do programa 
e agradece à Polícia Mili-

tar pelo bom serviço realiza-
do. Segundo ele, é uma pena 
que não tinha há duas ou três 
décadas o Proerd nas esco-
las da região. “Temos certeza 
de que esse programa impac-
ta positivamente no compor-
tamento diário e na vida des-

sas crianças, bem como de 
suas famílias e da sociedade 
em geral. Quanto mais faze-
mos para afastar as pessoas 
de problemas como a droga, 
a violência e o bullying, mais 
chance de um futuro melhor 
para todos”, diz. 

Fotos: Divulgação

autoridades e lideranças participaram da cerimônia  alunos do CE Padre luís muhl concluíram o Proerd nesta semana 

Considerando os fe-
riados nacionais dos dias 
25 de dezembro e 1º de 
janeiro, o município de 
Bom Jesus do Oeste insti-
tuiu ponto facultativo nos 
dias 24, 30 e 31 e não irá 
contar com atendimen-
to nos setores públicos 
vinculados à prefeitura. 
Já nos dias 26 e 27 have-
rá atendimento normal. 

Os serviços emer-

genciais na área da Saú-
de estarão de plantão 
para qualquer eventuali-
dade nestas datas, junto 
à Associação Beneficen-
te Hospitalar de Mode-
lo e Hospital São José 
de Maravilha. O retor-
no das atividades nas re-
partições públicas do 
município de Bom Je-
sus do Oeste será no dia 
2 de janeiro de 2020.

BOM JESuS DO OESTE

Prefeitura divulga 
como será o expediente 
no fim de ano
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SHELLEY MORRISON
a atriz Shelley morrison 
morreu no dia 1º de 
dezembro, aos 83 anos, 

vítima de insuficiência 
cardíaca. mais conhecida por seu 

papel em Will & Grace, em que atuou durante 
oito temporadas, de 1999 a 2006.

MARISS JANSONS
O maestro e músico mariss 
Jansons morreu no 
dia 1º de dezembro, 

aos 76 anos, vítima de 
insuficiência cardíaca. 

Durante sua carreira dirigiu as mais 
prestigiosas filarmônicas do mundo. 
Estudou violino, piano e direção no 
conservatório de leningrado e desde 
2003 dirigia a Orquestra Sinfônica da 
rádio bavaresa, após ter liderado outras 
formações de prestígio.

GILBERTO ZANGALLI
Faleceu no dia 28 de novembro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 56 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Católica da linha 
barra Traíra, em Guaraciaba, e sepultado no 
cemitério da comunidade.

NEUSA CELI STRAUS
Faleceu no dia 29 de novembro, em 
Florianópolis, aos 60 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja do bairro São Gotardo e sepultado no 
cemitério da comunidade.

ROSELEI CORREA
Faleceu no dia 29 de novembro, em Dionísio 
Cerqueira, aos 47 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja assembleia de Deus Seguidores 
de Jesus Cristo do bairro Três Fronteiras e 
sepultado no cemitério municipal de Dionísio 
Cerqueira.

GILMAR ANTONIO TREVISAN 
Faleceu no dia 29 de novembro, em sua 
residência, aos 55 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja Católica da linha Pinheiro, em São 
miguel do Oeste, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

GUERINO ANTONIO SANTA CATARINA
Faleceu no dia 1º de dezembro, aos 85 anos. 
Seu corpo foi velado na casa mortuária 
municipal de maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de maravilha.

EMA ANTONINHA ZAMIM CASALI
Faleceu no dia 2 de dezembro, no hospital 

OBITUÁRIO

CARINE ARENHARDT 

O prefeito em exercício, 
Sandro Donati, assinou na ma-
nhã de terça-feira (3) a ordem 
de serviço com a empresa Viga 
Construtora e Incorporadora Ei-
reli. A empresa venceu o proces-
so de licitação para ampliação, 
reforma e adequação conforme 
as normas de acessibilidade do 
Salão Comunitário Cruzeiro da 
Linha Cabeceira do Iraceminha, 
no interior de Maravilha. 

“Na comunidade da Linha 
Cabeceira do Iraceminha, as-
sim como nós temos na Con-
soladora, aquela estrutura toda 
está em nome do município, 
isso possibilita que o municí-

MARAVIlhA Foram autorizados o início da pavimentação da Rua Presidente Juscelino 
e a reforma e ampliação do salão comunitário da Linha Cabeceira do Iraceminha

Donati assina ordem de serviço 
para início de duas obras 

Ordem de serviço foi assinada no gabinete  

Carine Arenhardt/O Líder Os associados do Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG 
têm até a sexta-feira (13) 
para participar da 13ª edi-
ção da campanha promocio-
nal Super Sorte Cooperada. 
Esta é a data-limite, já que 
o sorteio final ocorre no dia 
21 de dezembro, no Centro 
de Eventos em Rodeio Bo-
nito. Nesta data serão sor-
teados, ao todo, R$ 140 mil.

Aos associados interes-
sados em concorrer, procure 
sua agência, conheça os cri-
térios e solicite os cupons. 
“É uma grande oportunida-

de, então quanto mais pro-
dutos e serviços você tiver, 
maiores são as suas chan-
ces. A Super Sorte Coopera-
da é mais uma forma de va-
lorizar os associados que 
fazem os seus negócios na 
cooperativa. A poupan-
ça e as aplicações financei-
ras são exemplos de pro-
dutos participantes, que 
também proporcionam ou-
tros benefícios ao associa-
do, como é o caso da parti-
cipação na distribuição de 
resultados”, explica o diretor 
de Negócios, André Zanon.  

SICREDI

Últimos dias para 
participar da Super 
Sorte Cooperada 

Santo antônio de Campo Erê, aos 81 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja matriz 
de anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

JUAREZ PAULO DA SILVA
Faleceu no dia 3 de dezembro, no hospital 
regional de São miguel do Oeste, aos 
57 anos. Seu corpo foi velado na casa 
mortuária do bairro Jardim Peperi e 
sepultado no cemitério São miguel e 
almas.

ERNESIO KESSLER
Faleceu no dia 3 de dezembro, no hospital 
regional Terezinha Gaio basso, aos 81 
anos. Seu corpo foi velado na igreja Católica 
da linha Welter, em São miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

TERESINHA SANTOS ROCHA
Faleceu no dia 3 de dezembro, no hospital de 
anchieta, aos 86 anos. Seu corpo foi velado 
no salão da comunidade da linha Salete, em 
anchieta, e sepultado no cemitério municipal.

Sorteio final será feito com todos os cupons no município de rodeio bonito

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 

PAVIMENTAÇãO DA RuA 
PRESIDENTE JuSCElINO
Na quinta-feira (5) foi assinada ordem de 
serviço para início da obra de pavimentação 
na rua Presidente Juscelino, na quadra da 
apae marisol. a vencedora do processo de 
licitação é a empresa Gaia rodovias. a área a 
ser pavimentada é de mais de 1.600 metros 
quadrados. O valor da obra é de r$ 197,3 mil, 
recursos próprios do município, devolvidos 
pela Câmara de vereadores. O prazo para 
execução da obra é de quatro meses.

pio possa fazer este tipo de in-
vestimento nestas duas comu-
nidades especificamente. É um 
projeto que o Executivo enca-
minhou para a Câmara de Ve-
readores, um processo con-

duzido pelo presidente Jandir 
Primon e aprovado por unani-
midade pelos vereadores”, ex-
plicou Donati. 

O investimento será de R$ 
96,9 mil, recursos próprios do 

município. O prazo para exe-
cução da obra é de seis meses. 
Também participaram do ato 
de assinatura vereadores, secre-
tários municipais e represen-
tantes da comunidade.  

Ordem de serviço para obra de asfalto

Divulgação
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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

PRINCIPAl CONDuTOR DO VEíCulO

Conforme nota-se na legislação de trânsito, percebe-se 
que as penalidades referentes às infrações de trânsito se-
rão impostas a um grupo específico, e a depender da in-
fração cometida, podendo ser ao condutor, proprietário, 
embarcador ou até ao transportador, salvo os casos de des-
cumprimento de obrigações e deveres impostas a pessoas 
físicas ou jurídicas expressamente mencionados no Códi-
go de Trânsito Brasileiro. Contudo, relativizando o expos-
to acima, no ano 2017, através da lei 13.495, houve a altera-
ção legislativa do artigo 257, §7º do CTB, passando a existir 
a figura do condutor habitual, ou seja, o principal condu-
tor do veículo.

Nesse sentido, as infrações de trânsito que podem ser 
verificadas sem a necessidade de abordagem, e, portanto, 
não sendo realizada a imediata identificação do infrator, 
passam a recair não ao proprietário, mas sim ao principal 
condutor do veículo. Mas claro, a indicação do condutor 
habitual não será feita de forma unilateral. Assim, confor-
me a legislação de trânsito, o proprietário poderá indicar 
ao órgão executivo de trânsito o principal condutor do veí-
culo, o qual, após aceitar a indicação, terá seu nome inscri-
to em campo próprio do cadastro do veículo no Renavam.

Também, o principal condutor não ficará para sempre 
nos cadastros do órgão executivo de trânsito, existem algu-
mas situações em que o mesmo será excluído do cadastro, 
que será  quando houver transferência de propriedade do 
veículo, ou também mediante requerimento próprio ou do 
proprietário do veículo, bem como a partir da indicação de 
outro principal condutor. 

Portanto, se você, proprietário de veículo automotor, 
possui um condutor habitual diferente da sua própria pes-
soa, poderá indicá-lo junto ao órgão executivo de trânsi-
to, e, após o aceite do mesmo, ter-se-á a inclusão junto à 
base de dados.

Assim, se indicando o condutor habitual, será que o 
proprietário ou outros condutores daquele veículo se exi-
mem das infrações de trânsito sem abordagem, como por 
exemplo, velocidade superior a da permitida?

Na realidade, será o condutor habitual e o proprietário 
que irão, primeiramente, serem notificados da infração co-
metida, porém os mesmos poderão se manifestar, dentro 
de quinze dias após a notificação da autuação, para apre-
sentar o real infrator autuado naquele infração específica. 
Porém, caso não houver nenhuma manifestação, será con-
siderado como responsável o condutor habitual.

Tenham todos uma boa semana!

TRÂNSITO Colisão frontal entre moto e micro-ônibus matou morador de Águas Frias

Motociclista morre após acidente 
na BR-282 em Pinhalzinho

Uma colisão frontal entre 
ônibus com placas de Saudades 
e uma motocicleta com placa de 
Pinhalzinho, por volta das 23h30 
de terça-feira (4), deixou uma 
pessoa morta na BR-282, próxi-
mo ao acesso à Linha Santa Tere-
zinha, em Pinhalzinho. 

O condutor da moto, de 36 
anos, não resistiu aos ferimentos 
e morreu no local do acidente.  
Ele residia na Linha Tarumazi-
nho, interior de Águas Frias. A ví-
tima deixou a esposa e três filhos. Colisão foi durante a noite de terça-feira e teve atendimento do Corpo de bombeiros

Divulgação

A guarnição da Polícia Militar localizou qua-
tro pés de maconha em uma residência no muni-
cípio de Dionísio Cerqueira. O caso foi nesta se-
mana e chamou a atenção da comunidade. 

Foi realizado contato com um homem que seria o pro-
prietário da residência, o qual confirmou que as plantas eram 
de sua propriedade. No local também se encontrava a espo-
sa do homem, a qual havia informado, anteriormente, que as 
plantas não eram deles. Os dois são argentinos e foram presos. 

CuRIOSO
Polícia Militar encontra maconha 
plantada em vasos

Plantas naturais estavam em vasos no quintal da 
residência de argentinos

 Polícia Militar

POlíCIA AMBIENTAl

flOR DO SERTãO

Mais de 700 metros de redes e petrechos são apreendidos

Policial Militar salva bebê que estava engasgado

Em continuidade às ações 
de fiscalização contra a prá-
tica da pesca predatória du-
rante o período da Pirace-
ma, que é a desova dos peixes, 
a Polícia Militar Ambiental 
de São Miguel do Oeste apre-
endeu em torno de 700 me-
tros de redes de malhas di-
versas e petrecho proibido. 

Durante a fiscalização, fo-
ram devolvidos ao rio diversos 

exemplares de peixes que es-
tavam presos aos materiais. As 
ações ocorreram no Rio Uru-
guai e foram realizadas em dias, 
locais e horários alternados. 

A Polícia Ambiental orien-
ta que durante a Piracema exis-
tem diversas normas que pre-
cisam ser observadas, seja 
com relação aos locais, bem 
como aos materiais e equipa-
mentos a serem utilizados. Operação foi realizada no rio Uruguai, mas polícia alerta para riachos da região

Polícia Militar Ambiental

Um bebê, nascido há 40 
dias, foi salvo por um po-
licial militar na sexta-feira 
(29), em Flor do Sertão. Os 
fatos aconteceram por vol-
ta das 14h, quando a mãe 
do bebê foi até o Grupa-
mento da PM pedir socor-
ro após o filho engasgar en-
quanto era medicado.

Imediatamente o policial 
militar Zanotti efetuou técni-

cas de desobstrução das vias 
aéreas, mas não obteve êxito 
após duas tentativas. O mili-
tar efetuou então o procedi-
mento de aspiração no bebê 
utilizando a própria boca, 
conseguindo reanimar o re-
cém-nascido, que começou 
a chorar e voltou a respirar.

 zanotti fez a reanimação do 
bebê, que foi encaminhado ao 

posto de saúde

Polícia Militar
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ENCERRAMENTO 2019 Treino foi em Chapecó e contou com a presença de pelo menos 70 ginastas

Ginástica rítmica de Maravilha participa 
de aperfeiçoamento

A equipe de ginásti-
ca rítmica da Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer de Maravilha  esteve 
no sábado (30) em Chape-
có, onde realizou uma clí-
nica de aperfeiçoamento 
na modalidade, com a equi-
pe da Agirc de Chapecó. “O 
treinamento foi na Efapi, no 
centro novo de treinamento 
da equipe de Chapecó”, dis-

seram as professoras res-
ponsáveis pela modalidade 
junto à secretaria, Alexan-
dra Ferras e Silvia de Oli-
veira. De acordo com elas, 
participaram pelo menos 70 
ginastas. O evento foi o en-
cerramento das atividades 
para 2019.

Divulgação

meninas foram acompanhadas 
pelas professoras da Secretaria 
de Esportes, Juventude e lazer

Fotos: Nelcir DallAgnol/WH Comunicações

MuNICIPAl

fACC é campeã municipal de futebol em flor do Sertão
NELCIR DALL’AGNOL

Em uma manhã de calor e 
muito sol na cidade de Flor do 
Sertão, no domingo (1º) foi re-
alizada a decisão do terceiro e 
do primeiro lugar do Campeo-
nato Municipal de Futebol. Os 
jogos começaram por volta das 
8h, com a decisão do terceiro 
lugar entre Sarandi/Penharol 
A x Cruzeiro/Sertão Alimen-
tos com placar de 6 x 1 para a 
equipe do Sarandi/Penharol A.

A decisão para saber quem 
ficava com a taça mais impor-
tante da competição foi entre 
FACC x Internacional de Linha 
Fuzil. Se na partida de ida os 
gols teimaram em não aconte-
cer, na manhã de domingo (1º) 
eles apareceram em bom nú-
mero, no total cinco. A equipe 
de Linha Fuzil saiu na frente, 
quando da intermediária, de 
longe, Cabelo bateu uma falta 
e o goleiro da FACC, Chocola-
te, aceitou. O empate veio ain-
da no primeiro tempo, quan-

do depois de uma batida de 
fora da área o goleiro do Inter-
nacional, Doalcei, não con-
seguiu fazer a defesa definiti-
va e a bola acabou escapando 
dele e Juarez deixou tudo igual.

A volta do intervalo veio e 
logo aos 30 segundos de parti-
da, na etapa final, Juarez mais 
uma vez fez. Depois de joga-
da pela ponta direita a bola foi 

cruzada forte, o atacante da 
FACC, oportunista e bem co-
locado coloca para dentro. Já 
o terceiro gol da Facc foi de-
pois da cobrança de escanteio 
pelo lado direito, a bola ficou 
viva dentro da área quando Ga-
briel consegue tirar do golei-
ro Doalcei e amplia o marca-
dor. Para fechar, Leandro fez o 
quarto gol da FACC depois de 

jogada individual pelo lado es-
querdo de Maiquinho, ele cru-
za pra dentro da área quando 
encontra Leandro para marcar.

A equipe do Internacional 
teve mais duas chances claras 
de diminuir o marcador, uma 
com Dirceu e outra com Felipe.

O troféu disciplina foi 
para a equipe do Améri-
ca, defesa menos vazada foi 

a do Posto FC, com apenas 
três gols sofridos, e o golea-

dor do campeonato foi Dir-
ceu Cerbaro, com nove gols.

Seleção do campeonato inclui jogadores de diversas equipes 

Defesa menos vazada foi do Posto FC, com apenas três gols sofridos 

artilheiro da competição foi do internacional, com nove gols marcados 

internacional ficou em segundo lugar em 2019 FaCC consegue erguer o título depois de um empate e uma vitória de virada em casa 
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 ONEIDE BEHLING

CONfRATERNIzAÇãO Evento foi realizado no Centro Esportivo 
Educacional Nelcídio Imhoff

Maravilha realiza festival 
de Tênis de Mesa

No sábado (30) foi realiza-
do o festival de encerramen-
to simbólico da modalidade 
de tênis de mesa de Maravilha, 
no Centro Esportivo Educacio-
nal Nelcídio Imhoff. De acor-
do com o professor responsável 
pela modalidade da Secretaria 
de Esportes, Juventude e Lazer 
de Maravilha, Tiego Drumm, 
participaram 36 atletas, a par-
tir de seis anos até acima dos 
70 anos, nos naipes masculino 
e feminino, além de atletas pa-
ralímpicos.

“Todos os participantes re-
ceberam medalhas através da 
Secretaria de Esporte, Juventu-
de e Lazer de Maravilha, mante-

Participantes receberam medalhas através da Secretaria de Esporte, Juventude e lazer

nedora da modalidade no muni-
cípio. Também foram sorteadas 
três camisas de tênis de mesa 
de atletas da Argentina entre os 

participantes”, disse Drumm.
O professor agradece a Se-

cretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer, administração mu-

nicipal, patrocinadores, atletas 
e familiares pela contribuição 
em prol do tênis de mesa nes-
te ano.

Divulgação

Na tarde de sábado (30) a 
equipe de xadrez da Secreta-
ria de Esporte, Juventude e La-
zer/Acema esteve na cidade 
de Lacerdópolis para a dispu-
ta da última etapa do 19º Cir-
cuito Regional Oeste de Xadrez. 
Os atletas foram acompanha-
dos pelo professor e técnico da 
modalidade Jorge Godois (Va-
caria) e pelo estagiário de Edu-
cação Física Pablo Kercher.

Os enxadristas maravilhen-
ses subiram ao pódio nas ca-
tegorias absoluto e sub-8: Eloi-
sa Kirsch foi vice-campeã na 
sub-8 feminino; Fabricio Ter-
nopilski conquistou bronze na 
sub-8 masculino e Emanue-

ENxADRISTAS

SuíÇO

Município presente no Circuito Regional de xadrez 

Definidos finalistas do campeonato de Iraceminha

maravilha subiu ao pódio na absoluto e sub-8

Divulgação

li Jommertz  foi campeã na ca-
tegoria absoluto feminino.

“Destacamos também a 
iniciativa da competição que 

premiou todos os enxadris-
tas da categoria sub-8 como 
forma de incentivo ao espor-
te, sendo assim, os maravilhen-

ses Dionatan Schäfer, Iago Ra-
din e Davi Menegassi também 
trouxeram medalhas para o 
município”, ressalta Godois. 

Sábado (30), no campo da 
Associação dos Servidores Pú-
blicos Municipais de Iracemi-
nha (Aspumi), foram definidos 
os dois finalistas do Campe-
onato Municipal de Futebol 
Suíço de Iraceminha. A edi-
ção 2019 da competição vai ter 
na final no sábado (14), na As-
pumi, entre as equipes do Bar 
do Aldo x Grêmio Moroé. 

Na semifinal o Grêmio Mo-
roé ganhou de 1 x 0 do Canari-
nho de Linha Santa Fé e o Bar do 

Decisões serão no sábado (14), no campo da aspumi

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Aldo faz 3 x 1 na equipe da Me-
cânica Trevisan/Nova Estrela. 

Na noite de ontem (6) foi re-

alizada a semifinal da catego-
ria veterano entre JK/Sicoob x 
Grêmio Planalto e Associação 

São Pedro de Linha Biguá x As-
sociação São José. Ontem teve 
também uma semifinal da ca-
tegoria máster entre Associa-
ção São José x Os Amigos. 

Hoje (7) tem a outra semi-
final do máster entre Boleiros 
x Associação São Pedro de Li-
nha Biguá. E a semifinal do nai-
pe feminino entre Biguazinho 
x EC Canarinho, a outra semi-
final do feminino foi no sábado 
(30), quando o Grêmio Moroé 
goleou a equipe Fênix por 5 x 1.  

CARRINhO DE MãO 
Já estamos na reta final de 2019, um ano muito movimentado e 

que ainda reserva muitas emoções para torcedores de Grêmio e In-
ternacional em Maravilha. Vale sempre a lembrança da aposta do 
carrinho de mão. Colorados passaram praticamente o campeonato 
todo na frente dos gremistas na tabela do Brasileirão. Agora essa situ-
ação desconfortável dos torcedores do Inter que terão que fazer for-
ça, carregando os simpatizantes do Grêmio pelas ruas de Maravilha. 
Por isso essa brincadeira tem uma certa dose de imprevisibilidade. 
Ganha a aposta quem estiver na frente na tabela ao final da competi-
ção. A data para o pagamento ainda será definida, em reunião, entre 
os idealizadores da brincadeira. Está definido que o Grêmio termina-
rá na frente do Inter ao fim do campeonato, isso é certo!

MuNDIAl DE CluBES 
A Fla-Maravilha segue mobilizada, além de campanhas so-

ciais, prepara a recepção dos torcedores para a estreia do Flamengo 
no Mundial de Clubes no próximo dia 17 de dezembro, às 14h30, e 
aguarda o vencedor de Al-Hilal e Esperance, que duelam no dia 14. 
Flamenguistas nem cogitam uma espécie de “Mazembaço”, já proje-
tam o Liverpool na final.

ABSuRDO 
Essa troca de treinadores na reta final do Brasileirão foi ridícula. 

Argel Fucks foi mal em trocar CSA pelo Ceará. Desrespeitou o clube 
de Alagoas a poucos jogos do fim. A vida não é só dinheiro e projeção. 
Um erro que será cobrado no futuro. Não era o momento também de 
Adilson Batista trocar o Ceará pelo Cruzeiro. Um absurdo! Na época 
do nosso Ajec, Tijolinho e Movidos a Álcool era inconcebível se pen-
sar em algo semelhante.

fÉRIAS 
Da Federação Catarinense de Futebol a coluna recebeu o comu-

nicado que o recesso de férias será do dia 12 de dezembro a 11 de ja-
neiro. O Departamento de Registros e Transferências funcionará em 
regime de plantão até o dia 20 de dezembro, para atender clubes e li-
gas filiados. Então tá, tchê!

DESASTRE
Melancólico o futebol catarinense. Três clubes rebaixados: Avaí, 

Chapecoense e Criciúma. A única alegria foi o Brusque, que conquis-
tou o acesso na Série C com o título da Série D. Um desastre comple-
to! Santa Catarina vai ficar sem representantes na elite em 2020. E po-
derá ser pior, o Londrina apresentou denúncia contra o Figueirense, 
pedindo a perda de três pontos. Aí se foi a gata com a cinta e tudo.
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NELCIR DALL’AGNOL

A definição de quem fica-
ria com o troféu da Taça Posto 
Kakareko 2019 foi na tarde de 
sábado (30), no Estádio Pena 
Branca. A decisão foi entre Au-
tomóveis Willinghoefer x Trans-
portes Folletto e os gols come-
çaram logo aos 50 segundos de 
partida, quando Bigonha rece-
be na intermediária e bate for-
te, sem chances para o golei-

ro Tuti da Transportes Folletto. 
Mais tarde Dirceu amplia para 
Automóveis Willinghoefer e de-
pois decretou o placar final em 
quatro a zero para Automóveis 
Willinghoefer. 

Com o resultado, a equipe 
Automóveis Willinghoefer le-
vou a taça de melhor equipe do 
campeonato e também da de-
fesa menos vazada e a artilha-
ria da competição ficou com a 
equipe da Erva Daninha.

DECISãO Automóveis Willinghoefer levou o troféu da competição 2019 e também o troféu rotativo

Definido campeão da Taça Posto 
kakareko de Maravilha

Fotos: Nelcir DallAgnol/WH Comunicações

Erva Daninha fez o artilheiro da Taça Posto Kakareko autoescola Trevo e Transportes Willinghoefer empataram na defesa menos vazada

automóveis Willinghoefer goleia na final e é campeão em 2019 Transportes Folletto é vice-campeão da edição 2019 da Taça Posto Kakareko 

autoescola Trevo ficou com o terceiro lugar Erva Daninha ficou na quarta colocação da competição 

INCENTIVO
Atletas do vôlei de Maravilha recebem camisetas de treino 

Os atletas que participam da 
equipe da AMV/SEJL de Maravi-
lha receberam, em novembro, as 
camisetas de treino. De acordo 
com os professores, isso foi pos-
sível pelo apoio dos colaborado-
res.“ Graças à administração mu-
nicipal e Secretaria Municipal 
de Esportes, Juventude e Lazer e 
nossos patrocinadores, fizemos 
a entrega das camisetas de treino 
2019 para as equipes do voleibol 
masculino de nossa cidade”, dis-

se o professor Thomas Zardo.
Segundo Zardo, foram en-

tregues aproximadamente 107 
camisetas a atletas de oito a 
35 anos que treinam e com-
petem em todas as catego-
rias: iniciante, pré-mirim, mi-
rim, Olesc, joguinhos e adulto. 

Todos são treinados por 
Thomas Zardo, nos polos de trei-
namento do Ginásio Municipal 
de Esportes Gelson Tadeu Lara 
e ginásio do João XXIII, gratuita-

mente. “Apenas sendo cobrada 
sua presença nos treinos e o bo-
letim escolar como mensalida-
de. Tivemos mais de 150 pesso-
as treinando voleibol este ano, 
quando tivemos muitas con-
quistas, quase todas as catego-
rias conseguiram classificação 
para fase estadual, e de quebra 
tivemos um ano de recorde de 
pessoas treinando e praticando 
a modalidade”, disse o professor.

Zardo agradece a Secreta-

ria Municipal de Esportes, Ju-
ventude e Lazer, em especial 
a Edinar Zardo e Mozart Hof-

fmann. “Pelas camisetas e pe-
las condições de competir e 
treinarmos neste ano mara-

vilhoso, e a todos os patroci-
nadores que acreditam no es-
porte maravilhense”, finaliza.

atletas de todas as categorias receberam as camisetas

Divulgação



fACC é a equipe campeã 
do municipal de futebol

Automóveis Willinghoefer 
é campeão no suíço 

fiéis participam da 
Caminhada das lanternas

O troféu disciplina foi para o américa, defesa 
menos vazada ficou com Posto FC e o goleador 
foi Dirceu Cerbaro

Equipe levou o troféu da competição 2019 e 
também o troféu rotativo na grande final do 
sábado (30)

Evento promovido pela comunidade evangélica 
marca o começo da preparação para o Natal em 
maravilha

flOR DO SERTãO MARAVIlhA PÚBlICO ExPRESSIVO 

PÁGINA 29 PÁGINA 31 PÁGINA 14

PÁGINA 10Formatura com entrega de diplomas foi realizada na quinta-feira (5) no CE Monteiro Lobato 

Polícia Militar forma 42 alunos no 
programa Estudante Cidadão

EDuCAÇãO  
Carine Arenhardt/O Líder


