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representação pede cassação 
de mandato do 
vereador licenciado 
Pedro gilberto ioris
Pedido de processo disciplinar 
será analisado pela Comissão de 
Ética da Câmara de Vereadores 
de Maravilha 
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cama De PrOcuSTO

Na mitologia grega, Procusto era um malfeitor disfarça-
do de dono de pousada. Ele fazia com que sua cama servis-
se para todos: se o viajante fosse maior que o leito, ele cor-
tava os pés. Se fosse menor, ele esticava a vítima para que 
ela ficasse do tamanho da cama.

A tal “cama de Procusto” é usada com frequência como 
metáfora para o nosso viés de adaptar o mundo às nossas 
regras.

Pegamos algo que não entendemos muito bem e en-
caixamos nas nossas crenças: cortando uma parte que não 
concordamos, esticando outra que não entendemos, até 
que faça algum sentido. Até que combine com nossa forma 
de ver o mundo. É assim que interpretamos os fatos. É as-
sim que julgamos as decisões dos outros.

É praticamente impossível eliminar esse nosso viés. A 
alternativa, então, é mudar as crenças.

*
Duas opções:
1.Anunciar para onde o seu ônibus está indo, e então 

aguardar quem quer ir para o mesmo lugar.
2.Escolher as pessoas com quem você quer ir e só então 

decidir, com elas, para onde ir.
Nesse contexto de permanente mudança, a segunda 

opção me parece mais adequada. A não ser que já exis-
ta um propósito, uma visão muito clara que aponte para 
uma direção. Mas pode acontecer de a percepção mudar, 
e o ônibus metafórico precisar mudar de rota. O que você 
vai dizer para quem estava querendo ir para o local antigo?

Por isso, nesse contexto de frenética mudança, a se-
gunda opção me parece mais adequada. Selecionar com-
panheiros de viagem com base em valores e princípios em 
comum: são eles, no fim das contas, que vão definir os nos-
sos rumos.

*
Semana passada falei sobre a maior ideia já advinda da 

psicologia: é mais fácil retirar o que impede a mudança do 
que forçar o movimento que queremos.

Contraditoriamente, vivemos planejando sistemas de 
compensação: metas, recompensas e mimos, distribuídos 
em troca de bom comportamento.

No caso das empresas, premiamos o comportamento 
que exigimos sem saber exatamente se é aquilo que a pes-
soa quer (ou concorda) fazer. Ou pior: compensamos a pes-
soa que pode estar agindo em desacordo com o que ela acre-
dita. Premiamos a conivência, a submissão. É insustentável.

maravilha Alunos decoraram e entregaram bolachas para pessoas da 
comunidade como um gesto de gentileza 

atividade “Passe adiante” trabalha a 
importância da gentileza com alunos 

“Uma pequena bolachinha 
não consegue mudar o mun-
do, mas nós acreditamos que ela 
pode, sim, melhorar o dia de al-
guém”. Foi com esta frase que as 
professoras Vera Lucia Reis e Da-
niela Aresi, da EEB Nossa Senhora 
da Salete de Maravilha, começa-
ram a explicação sobre a ativida-
de desenvolvida com os alunos 
na disciplina de Ensino Religioso, 
com uma turma do 4º ano. 

O grupo decorou bolachas 
e na manhã de quinta-feira (12) 
fez a entrega gratuita do alimento 
nos arredores da Praça Padre José 

Bunse. Os alunos entregavam as 
bolachas para pessoas que passa-
vam pelo local e explicavam que 
o objetivo da atividade era passar 
adiante a gentileza.  

Com o nome “Passe adiante”, 
a atividade foi inspirada também 
através do filme Corrente do Bem. 
A equipe pedagógica da escola 
também auxiliou para que a ação 
fosse possível. As professoras e os 
alunos agradeceram o apoio das 
famílias e da escola, possibilitando 
a confecção das bolachinhas, per-
mitindo assim que o trabalho fos-
se realizado. Entrega de bolachas foi feita para pessoas da comunidade 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
Pensem bem antes de postar qualquer coisa nas 
redes sociais. Vale para todos o conselho...

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

Que os

do Sicoob façam 
parte da sua vida.

por WOLMIR HÜBNER

RAdAR
radar@jornalolider.com.br

BOm Fim De Semana!

BOa nOTÍcia aOS cerveJeirOS

Beber diariamente uma cerveja bem forte pode aumentar o número de 
bactérias boas para o intestino. Não é papo de bebum – é ciência! A desco-
berta foi apresentada pelo pesquisador holandês Eric Claassen, da Univer-
sidade de Amsterdam, durante um evento organizado pela fabricante de 
laticínios Yakult. Durante a fabricação da cerveja, a produção de probióti-
cos fica a cargo das leveduras, fungos responsáveis por fermentar a bebi-
da. Eles são capazes de produzir ácidos que destroem bactérias causado-
ras de doenças – e estimulam a produção de microrganismos benéficos.

CÂMARA DE VEREADORES

Acompanhando os programas radiofônicos e matérias veiculadas no Jornal O 
Líder do Poder Legislativo de Maravilha, ouvimos em suas mensagens a austerida-
de do presidente, Jandir Primon. Tem sido um batalhador nas causas do municí-
pio, faz jus ao título de vereador e principalmente como presidente da Casa. Apro-
veitamos para agradecer o cartão de Natal a nós enviado. E retribuímos os votos!

APROVAÇÃO EM MASSA

Pesquisa Datafolha divulgada na segunda-
feira (9) pelo jornal “Folha de S.Paulo” mostra 
os índices de aprovação de ministros do gover-
no do presidente, Jair Bolsonaro. O instituto indi-
ca que o ministro da Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, é conhecido por 93% dos entrevis-
tados, a taxa mais alta entre os ministros. E den-
tre os que afirmam conhecê-lo, Moro foi avalia-
do como ótimo ou bom por 53%, como regular 
por 23% e como ruim ou péssimo por 21%; 3% 
não responderam. Sergio Moro, segundo o Da-
tafolha, é considerado ruim ou péssimo por ape-
nas 21% dos eleitores. Entre os apoiadores do 
PT, esse número sobe para 40%. Lula é o úni-
co representante do “antilavajatismo” que 
ainda tem alguns votos. O resto evaporou.

AS REGRAS

Manuela d’Ávila, ex-candidata a vice-presidente da 
República com o PT, em entrevista a Andréia Sadi, da 
Globo, disse que “até na guerra existem regras”. Envol-
ver-se com hackers estelionatários para tirar da cadeia 
um corrupto e lavador de dinheiro é uma regra aceitá-
vel, por exemplo? Que nos diga que regras são essas?

SOLIDARIEDADE
Foi enorme a repercussão da reportagem editada e publicada no Jor-

nal O Líder sobre a situação que se encontra uma família de venezuela-
nos em Maravilha. Muita gente ligando aqui no jornal para se solidarizar 
e fazer doações para auxiliar a família. Ficamos realizados quando vemos 
que em nossa comunidade há muita gente de bem! Obrigado a todos!

OS HONESTOS

A Lava Jato tem indícios de que o sítio de Atibaia foi adquirido com recursos ilícitos de con-
tratos das Gamecorp (Lulinha) e Gol (Jonas Suassuna) com empresas do grupo Oi/Telemar. En-
tre 2004 e 2016, Lulinha, Jonas e Kalil Bittar receberam juntos mais de R$ 132 milhões da Oi, sem 
“justificativa econômica plausível”. As investigações apontam que as empresas do grupo Game-
corp/Gol não possuíam mão de obra e ativos compatíveis com a efetiva prestação dos custos.

OS QUE GERAM 
EMPREGOS

Os industriais 
brasileiros têm uma 
avaliação positiva do 
governo Jair Bolso-
naro. De acordo com 
pesquisa divulgada 
na quarta-feira (11) 
pela Confederação 
Nacional da Indús-
tria (CNI), 60% de-
les consideram o go-
verno ótimo ou bom 
e apenas 7% avaliam 
como ruim ou péssi-
mo. 26% acham que 
o governo é regular. 
E a opinião daqueles 
que não geram nada, 
o leitor sabe qual é...

No último fim de semana a família 
Cembranel, dos amigos Vanderlei e Ge-
neci e filha, Giovana, estavam radiantes 
com a formatura do filho e irmão, o pre-
zado amigo Vinícius Cembranel, em me-
dicina. Transmitimos a essa querida fa-
mília nossos sinceros parabéns e o desejo 
de uma carreira exitosa na área da saúde. 
Um abraço e estamos felizes, como toda 
a comunidade maravilhense, onde se 
criou e tem um vasto círculo de amizade.

CENTRO 
ONCOLÓGICO

A Unimed Extremo-O-
este Catarinense, além da 
habitual prestação de ser-
viços aos pacientes, é con-
siderada a primeira no 
serviço de oncologia na 
região. Com sede em São 
Miguel do Oeste, a coope-
rativa de médicos inaugu-
rou na noite de terça-fei-
ra (10) um novo espaço, 
denominado Centro On-
cológico e Multiprofissio-
nal. Além dos médicos, 
autoridades, colaborado-
res da área da saúde e pro-
fissionais do setor, parti-
ciparam dos atos solenes 
alguns pacientes que fa-
zem o tratamento na on-
cologia. Uma ótima notí-
cia aos que necessitam de 
serviços contra o câncer!

Arquivo/O Líder

NOVO MÉDICO DE MARAVILHA
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por LUIZ CLÁUDIO CARPES

dIRETO 
AO PONTO

aS TragÉDiaS anunciaDaS DOS BaileS FunK
Prática mais afeita aos grandes centros do país, os bailes 

funk são um misto de diversão, tráfico, prostituição e bagun-
ça. A tragédia recente, ocorrida em São Paulo, é uma tragédia 
a mais dentre tantas já ocorridas nesse tipo de evento. Por 
sorte, ao menos por enquanto, aqui no nosso Oeste catari-
nense, ainda estamos livres destes eventos perniciosos. Vá lá 
que temos algumas “raves” que ainda convergem para ponto 
de consumo de drogas. Mas muito diferentes do que temos 
nestes eventos, populares principalmente no eixo Rio-São 
Paulo. Uma triste realidade, que converte a possível diversão 
em uma triste manipulação de traficantes, responsáveis, em 
sua grande maioria, pela organização de tais eventos. Que tal 
prática continue longe de nossa realidade.

Da POrTa Da caSa Para FOra
Contudo, o grande problema é exatamente o que acon-

tece longe dos olhos dos pais. Ou seja, da porta da casa para 
fora, a coisa complica. Foi o que ocorreu em São Paulo. Jo-
vens e adolescentes, muitos menores de idade, que partici-
pam destes eventos e ficam expostos ao risco que oferece. 
Lá, não foi diferente. Pior ainda que alguns filhos mentiram 
para os pais que iam em outros locais, foram onde não de-
viam, e infelizmente, pagaram com a vida. Tristeza imensa 
para suas famílias, com as quais me solidarizo. Mas é a re-
alidade. O grande problema são as companhias. Da porta 
da casa para a rua, perdemos o controle. Há que se confiar 
em nossos filhos, mas há que se ficar atentos, e muito aten-
tos, para as tentações que são, inclusive, aguçadas por más 
companhias. Para isso, a conversa, os esclarecimentos do-
mésticos, se apresentam valiosíssimos. Mais do que nunca, 
estamos em uma época da vida que devemos nos manter 
vigilantes em relação aos filhos. Confiar, é importante. Mas 
sermos previdentes para evitarmos dissabores, também é de 
suma importância.

a culTura DO aumenTO nO BraSil
Chegamos ao fim de ano com aumentos consideráveis na 

carne e nos combustíveis. Muito bem. Nada anormal em um 
país em que tudo sobe. Mas alguns entendidos dizem que a 
carne pode baixar no primeiro trimestre de 2020. Quanto aos 
combustíveis, não se fala em reduzir preço. Enfim, verdade 
seja dita. Vivemos a cultura de que em nosso Brasil as coi-
sas que aumenta, geralmente não diminuem. E quando di-
minuem, são diferenças quase insignificantes. Podemos es-
perar um custo elevado para 2020. Devemos sim entrar no 
novo ano com consideráveis aumentos de produtos, que se 
refletem em aumento no custo de vida. E podem se prepa-
rar. Não vão baixar! Não significativamente, como aumenta-
ram. Tenho dito. 

Feirinha
grupo de apoio da apae marisol promove 
venda de natal

O Grupo de Apoio à Apae 
Marisol promoveu no sába-
do (7) a Feirinha de Natal em 
Maravilha. As voluntárias es-
tiveram na Praça Padre José 
Bunse, das 8h30 às 11h30.

O público conferiu diver-
sos itens à venda, como en-
feites e bolachas de Natal, 
além de materiais em bor-
dados e crochês. De acor-
do com o grupo, a ven-
da foi ótima e satisfatória.

lucro arrecadado será utilizado 
para melhorias na Escola 

Especial de Maravilha

Ederson Abi /O Líder

POlÍTica Pedido foi apresentado pela Comissão de Transportes, Obras e 
Urbanismo e será analisado pela Comissão de Ética

representação que pede cassação de 
vereador é aprovada em maravilha

PrOJeTOS aPrOvaDOS
Durante a sessão de segunda-feira, foram aprovadas 
várias matérias. O segundo substitutivo global ao 
projeto de lei nº 39/19 dispõe sobre programas de 
incentivo à agricultura. O projeto de lei nº 41/19 dispõe 
sobre extinção de cláusulas especiais. O projeto de lei 
nº 46/19 dispõe sobre extinção de cláusulas especiais. 
O projeto de lei nº 48/19 autoriza a abertura de crédito 
adicional suplementar no valor de r$ 918 mil, para 
despesas com folha de pagamento e limpeza pública. 
O projeto de lei nº 050/19 autoriza a escriturar imóvel 
adquirido e quitado através do Fundo Municipal de 
habitação – Matrícula nº 15.654.

Cleiton Ferrasso

Os membros da Comis-
são de Transportes, Comunica-
ções, Tecnologia, Informática, 
Obras Públicas e Urbanismo da 
Câmara de Vereadores de Ma-
ravilha apresentaram repre-
sentação para instaurar pro-
cesso disciplinar e cassação do 
mandato por quebra de decoro 
parlamentar em face do verea-
dor Pedro Gilberto Ioris (MDB). 
Atualmente ele está licencia-
do e trabalha como secretário 
de Agricultura e Meio Ambien-
te de Maravilha. A apresenta-
ção ocorreu durante a sessão 
de segunda-feira (9) e foi apro-
vada por seis votos a favor e cin-
co contrários. 

mOTivO 
A alegação seria por não 

comparecimento em reunião 
no último dia 6 para tratar as-
suntos relacionados à Secre-
taria de Transportes e Obras, 
como compras, licitação e 
empenhos. 

Além de Ioris, foi requerida 
a presença do secretário de Pla-
nejamento, Administração e Fa-
zenda, Cleiton Borgaro; secre-
tário de Transportes, Obras e 
Urbanismo, Airton Gonçalves; e 
o diretor de Transporte, Obras e 
Urbanismo, Luiz Robert. 

O requerimento foi assi-
nado pelo vereador Natalino 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Esta foi a última sessão do ano. Os trabalhos retornam em 3 de fevereiro

Prante (PP). Em resposta foi 
gerado um ofício representa-
do pelo gabinete da prefeitura, 
o qual informava que eles (ser-
vidores) não poderiam compa-
recer naquela convocação por-
que já tinham agenda naquela 
data e não seria possível conci-
liar a agenda. O ofício do mu-
nicípio ainda solicitou que os 
servidores fossem convocados 
com um prazo de pelo menos 
10 dias de antecedência e su-
geriu que a reunião fosse no dia 
12 ou 13 de dezembro. 

enTenDimenTO
Pelo não comparecimento 

na reunião, o presidente da Co-
missão de Transportes, Nata-
lino Prante, ouvindo a maioria 
dos membros, decidiu cance-
lar a reunião. Segundo o pre-
sidente, a ausência dos servi-
dores atrapalha o trabalho de 
fiscalização do vereador. Além 

disso, fere as leis da Casa. Pelo 
regimento interno da Câma-
ra, um vereador só pode faltar a 
uma convocação por motivo de 
doença, falecimento de familiar 
ou em caso de casamento.

cOmO Fica
Agora, o pedido de proces-

so disciplinar será analisado 
pela Comissão de Ética, porém 
tudo deve ficar para o ano que 

vem, quando a Câmara volta 
aos trabalhos, em 3 de feverei-
ro. Então, o vereador licenciado 
Ioris será notificado para apre-
sentar a defesa e justificativa 
que motivou a ausência na reu-
nião. Depois de ouvir a defesa, 
a Comissão vai decidir se acei-
ta a justificativa do vereador li-
cenciado; se cassa o mandato; 
se afasta da Casa ou emite uma 
advertência.
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ONG AME BICHO

Foi boa a participação das pessoas em mais uma ação de comercialização 
de roupas e calçados da Ong Ame Bicho, em Maravilha. No último fim de sema-
na, o brechó foi realizado no Bairro Bela Vista. Estive no local fazendo a cober-
tura para o Jornal O Líder e foram arrecadados R$ 970, aproximadamente, com 
a ação durante todo o dia. Pode parecer pouco, mas as peças são baratas e a mo-
vimentação foi grande. Além disso, cada centavo que a organização arrecada 
vai ajudar a pagar as despesas para cuidar dos animais que, infelizmente, ain-
da são abandonados no nosso município. Na próxima edição, vale a pena ajudar. 

ederson abi, jornalista

AGROtóxICOS IRREGULARES APARECEM EM 
1 EM CADA 4 AMOStRAS DE ALIMENtOS

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) encontrou ca-
sos de uso irregular de agrotóxico ou resíduos desse tipo de produto aci-
ma do limite permitido em 23% das amostras verificadas de diferentes tipos 
de alimentos. A descoberta foi feita através de um estudo. Entre os produ-
tos, estavam cereais, como arroz; frutas, como uva, goiaba e laranja; hor-
taliças, como alface; além de outros, como alho e batata-doce. Segundo o 
Ministério do Meio Ambiente, entender o comportamento dos agrotóxi-
cos na natureza é complexo, já que o seu uso pode contaminar a água e o 
solo e seus componentes podem ser levados por meio da chuva e dos ven-
tos, dificultando a avaliação dos seus efeitos. Além disso, ao longo do per-
curso, o agrotóxico sofre processos químicos, biológicos e físicos, que po-
dem alterar o seu comportamento. Isso quer dizer que, se as propriedades 
desses produtos podem ser alteradas, as consequências e riscos desses no-
vos subprodutos serão desconhecidos. Perigoso e incerto. É como um bal-
de enchendo através de gotas, acredito que uma hora venha a transbordar. 

Diana heinz, jornalista 

Márcia Ribeiro/Folhapress

Sugestão 
Em Maravilha o comércio vai ter 

a opção de manter as portas abertas 
ou não em horário diferenciado nes-
te fim de ano. A CDL/AE deixou livre 
para o patronal e empregados decidi-
rem se querem ou não fazer horário 
estendido durante os dias que ante-
cedem o Natal e Ano-Novo. O Nú-
cleo do Comércio ligado à CDL/AE 
apenas sugeriu horários diferencia-
dos em certas datas do mês. Acredi-
to que os comerciantes vão acatar e 
os colaboradores também, pois é o 
momento de faturar com as vendas. 
Tudo começa na segunda-feira (16).

nelcir Dall´agnol, jornalista  

Direitos e deveres 
Como pagadores de uma pesada carga de im-

postos, é nosso direito como cidadão cobrar dos 
órgãos públicos o retorno deste dinheiro. Saú-
de, educação, obras, são diversas as responsabi-
lidades do setor público com a população. Mas 
assim como temos direitos, também temos deve-
res. O cidadão precisa saber respeitar o dinhei-
ro e trabalho do setor público. Já divulgamos 
várias vezes os números expressivos de muní-
cipes que agendam procedimentos na saúde e 
não comparecem quando chamados e agora te-
mos mais um péssimo exemplo na educação de 
Maravilha. O município divulgou em novembro 
o período de matrículas para a educação infan-
til e dezenas de pais, que estavam na lista aguar-
dando vaga para seus filhos nas creches, não 
compareceram para matricular as crianças. Não 
precisam mais da vaga? Esqueceram o prazo? En-
quanto isso outras crianças que realmente preci-
sam continuam na fila de espera. O cidadão pre-
cisa conhecer mais suas responsabilidades.

carine arenhardt, jornalista 

Setor público em alta nos 
pequenos municípios 

O Sicredi alto Uruguai apresentou um 
diagnóstico regional nesta semana em 
Maravilha em que possui diversos dados. 
O documento foi elaborado em parceria 
com a Universidade Federal de Santa 
Maria e está disponível, além do nosso 
site, no portal do Sicredi. O que chama a 
atenção é o emprego na administração 
pública. iraceminha 45% do emprego 
está no setor público. Flor do Sertão 43%, 
Cunhataí 37% e riqueza 30%. a média 
em Santa Catarina é 10%. Maravilha está 
abaixo desse ranking com 7%. Esses 
municípios com alta empregabilidade no 
setor público possuem menos de 5 mil 
habitantes. Fica a pergunta: como gerar 
renda quando a maioria dos empregos 
está no setor público e que o salário é 
pago com impostos? Preocupante.

cleiton Ferrasso, jornalista

NUNCA É TARdE

Nesta semana li em um portal de notícias que uma senhora de 80 anos vai fi-
nalmente realizar o sonho de fazer faculdade. Com a vontade de obter mais conhe-
cimento, ela prestou vestibular na Universidade Estadual de Roraima (UERR) e irá 
cursar licenciatura em geografia. Isso mostra que, ao contrário do que muitos acre-
ditam, não existe limite de idade para ir em busca do que trará felicidade e realiza-
ção, seja no âmbito profissional ou pessoal. Que sirva de exemplo para quem prefere di-
zer que é tarde para mudar e opta por permanecer na zona de conforto. Há uma frase 
que diz: “Se você não está gostando de onde está, mova-se. Você não é uma árvore”. 

camilla constantin, jornalista

Fabrício Araújo/G1 RR
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por DR. DENy DONAtO ALFANO 

PSIqUE & AMOR
Psicoterapeuta e antropólogo (49) 98895 5231

O Sicoob lançou a pro-
moção “Máquina de prê-
mios Sicoob”, que vai premiar 
os cooperados que utili-
zam as máquinas de cartão 
de crédito Sipag e Sipagui-
nha com 25 motos e três car-
ros. A promoção, que tem sor-
teios semanais, vai até o dia 
31 de dezembro de 2019.

Podem participar os coo-
perados pessoa física e pessoa 
jurídica credenciados à Si-
pag, desde que estejam adim-
plentes. Cada R$ 200 recebi-
dos de vendas feitas por meio 
de cartões de crédito ou débi-
to na maquininha Sipag, du-
rante o período da promoção, 
dá direito a um número da 
sorte, que é gerado automa-
ticamente por sistema de in-

formática e fica vinculado ao 
CNPJ ou CPF do cooperado.

Há um limite de atribui-
ção de até 100 números da 
sorte por CNPJ ou CPF, por 
período de sorteio semanal, 
sendo limitado a 500 números 
da sorte durante toda a pro-
moção. Os números gerados 
para cada CNPJ ou CPF du-
rante o período considerado 
em cada sorteio são armaze-
nados no sistema de informá-
tica, porém não valem para o 
sorteio subsequente, sendo 
necessária a geração de novos 
cupons para o novo período.

Serão distribuídos 28 prê-
mios, sendo três carros mo-
delo Hyundai HB20 e 25 mo-
tos Honda CG 160 Fan. A 
premiação será entregue aos 

PrOmOÇãO

Sicoob vai sortear 25 motos e três carros 

Sorteios e números da sorte são identificados de acordo com o resultado da extração 
da loteria Federal

Divulgação

respectivos ganhadores, li-
vre de qualquer ônus, den-

tro do prazo de até 30 dias 
contados da data do sorteio. 

eDucaÇãO O ato foi realizado na Câmara de Vereadores de Maravilha 
e contou com a presença de familiares e lideranças

alunos se formam em curso 
oferecido pelo Senai e prefeitura
eDerson aBi 

Os alunos da oficina de As-
sistente Administrativo recebe-
ram o certificado de conclusão 
do curso na quarta-feira (11), na 
Câmara de Vereadores de Mara-
vilha, com a presença de fami-
liares e lideranças. No total, 43 
jovens com idade entre 14 e 19 
anos participaram da atividade.

A carga horária foi de 40 ho-
ras, entre aulas teóricas, práticas, 
dinâmicas realizadas na sede 
do Senai em Maravilha e visita a 
uma empresa do município. A 
realização da oficina foi possível 
porque foi firmado convênio en-
tre a Secretaria de Assistência So-
cial de Maravilha e o Senai.

A coordenadora do Cras, 
Karina Vendrame, disse que foi 
priorizado o público já atendi-
do pelos serviços da Assistência 

Social. Segundo ela, os jovens 
tiveram uma oportunidade 

de adquirir conhecimento e 
a partir disso serem encami-

nhados ao mercado de traba-
lho. “Tivemos poucas desis-
tências e os alunos puderam 
adquirir conhecimento em re-
lação ao mercado de trabalho, 
planejamento, como se por-
tar numa entrevista e ambien-
tes. A intenção agora é con-
seguir oportunizar para eles 
vagas de trabalho como jovem 
aprendiz com o apoio do Se-
nai”, completa. 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder 

lideranças estiveram presentes

Familiares acompanharam a solenidade

No total, 43 alunos receberam o certificado 

a viDa É agOra

Me parece que muitas pessoas estejam esperando que 
aconteça algo, ou seja, uma precondição que se concretize, 
para começar a viver ou permitir-se ser felizes. 

O raciocínio é mais ou menos o seguinte: “Vou começar 
a viver ou ser feliz a partir do momento em que”… e lá vêm 
as opções: “vou passar no concurso”, “vou ter um filho”, “vou 
ganhar mínimo X por mês”, “meu marido ou a minha espo-
sa vai mudar”, etc. 

Só que, talvez não tenha se dado conta, mas a vida não 
espera. Você está já vivendo. 

E a vida precisa ser vivida e para vivê-la precisa ser ama-
da. Mesmo quando não está te dando o que tu querias ou 
poderia te dar. 

Merece ser amada cada vez que se nasce e cada vez que 
se está para morrer. 

Sim, porque é necessária a tristeza para entender a ale-
gria. A dúvida pra buscar verdade. A morte para compreen-
der a vida. Temos que abraçar o presente para abrir ao futuro. 

 
Portanto, não esperar terminar a universidade, apaixo-

nar-se, ter o trabalho dos sonhos, casar-se, ter filhos e vê-los 
encaminhados, emagrecer, que chegue a sexta à noite ou a 
manhã de domingo, a primavera, o verão, o outono ou o in-
verno... Não tem outro momento ou momento melhor do 
que este para ser feliz.  

A felicidade é um caminho, um percurso, não uma meta 
ou um destino. 

Trabalhe como se não precisasse de dinheiro.
Ame como se nunca ninguém tivesse te ferido e dance 

como se ninguém te enxergasse. 
Lembre-se que a pele murcha, os cabelos embranque-

cem e os dias se tornam anos. 
Mas o que importa não muda: a sua forca, a sua convic-

ção, a sua essência, não tem idade.  
O teu espírito e a tua atitude são o pano que limpa qual-

quer teia de aranha. 
Depois de cada fim tem um novo começo. 
Depois de cada conquista, tem um novo desafio. 
Portanto, enquanto está vivendo, viva. 
E continua pra frente, mesmo quando todos pensam ou 

esperam que tu desista. 
A felicidade começa dentro de si. E vibra fora. 
Por isto, é importante sentir-se bem com si mesmo. 
Conhecer-se é a base de qualquer atitude. 
De qualquer mudança. 
Um princípio evolutivo. 
Em poucas palavras: 
É amor. 
É vida. 
É agora. 
Não esperar 
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LUIZ CARLOS
PRATES

ecOnOmia Documento foi apresentado nesta semana em Maravilha e 
está disponível no site da instituição

Sicredi alto uruguai apresenta 
diagnóstico de desenvolvimento regional
Cleiton Ferrasso

Conhecer o município, a re-
gião e suas potencialidades de 
crescimento. Com essa inten-
ção, o Sicredi Alto Uruguai apre-
sentou o diagnóstico “Acelera-
ção regional” para autoridades, 
associados e comunidade em 
geral de Maravilha. O ato foi re-
alizado no auditório da CDL e 
Associação Empresarial na noite 
de quarta-feira (11). 

O documento foi desenvol-
vido em parceria com a Univer-
sidade Federal de Santa Maria 
e contempla os estados do Rio 
Grande do Sul, Santa Catarina 
e Minas Gerais. Na região Oeste 
catarinense, são 13 municípios 
que pertencem à área de atuação 
do Sicredi. 

De forma detalhada, são 
apresentados dados da região, 
como o crescimento popula-
cional, desenvolvimento eco-
nômico, média salarial, produ-
ção agropecuária e industrial. O 
diagnóstico está disponível no 
site sicredialtouruguai.com.br 
para baixar gratuitamente. 

Segundo a vice-presiden-
te do Sicredi, Angelita Cadoná, o 
propósito do documento é con-
tribuir com a região por meio de 
iniciativas de fomento ao empre-
endedorismo, inovação e desen-
volvimento das pessoas e da so-
ciedade. Visa ainda proporcionar 
ganhos coletivos. 

“O documento surgiu atra-
vés do planejamento em lon-
go prazo e com o foco do Sicredi 
contribuir no desenvolvimento 
da região. Conversando com o 
professor Nilson da UFSM sur-
giu esse interesse de realizar um 
estudo da região onde a gente 

pudesse identificar os desafios e 
oportunidades e pensar em proje-
tos que contribuam com o desen-

volvimento da região”, completa.

FunciOnaliSmO PúBlicO em 
alTa nOS PequenOS municÍPiOS  

O estudo revelou que nos mu-
nicípios pequenos, de até 5 mil ha-
bitantes, há uma alta taxa de em-
pregabilidade no setor público. 
Para o professor Nilson Luiz da Cos-
ta, da UFSM, isso é preocupante. 

“Isso revela uma incapacida-
de das economias locais de gerar 
novos postos de trabalho. É justa-
mente nesses municípios que se-

Fotos: Sicredi Alto Uruguai e Cleiton Ferrasso/OLíder

Presidente, Eugenio Poltronieri, 
destacou que o objetivo do estudo é 
proporcionar ganhos coletivos

Diagnóstico foi apresentado ao público 

muDanÇa De rumO
O assunto ia ser outro mas... Fui puxado pela manga e tive 

que mudar o rumo, vou falar sobre outra coisa. Quem me puxou 
pela manga foi o site MSN de notícias. Eu estava esfregando as 
mãos para falar sobre... – Ah, fica melhor não dizer, posso voltar 
ao assunto outro dia, não vai envelhecer, não vai. O puxar da mi-
nha manga me irritou, vamos lá.

Camaradas por aí tudo chamam de doença o que não é do-
ença. Já me incomodei muito com isso, mas como você sabe Psi-
cologia não é ciência, é Filosofia, o que for dito nunca será uma 
loucura, mas um ponto de vista. Vou além do ponto de vista, vou 
à afirmação.

Ouça esta manchete do site de que falei – “Brasil é o país 
mais depressivo da América Latina”. Então, aquela farofa toda de 
que os brasileiros são alegres, praieiros, desportistas, mulheren-
gos, farristas, felizes, enfim, é tudo conversa mole que não faz o 
boi dormir?

Faz muito tempo que se sabe que o brasileiro é depressivo e 
ansioso, líder latino e mundial em muitos aspectos das patolo-
gias da mente. Vou-lhe passar um resumo do que ouvi... Razões 
das depressões, razões sem fundamento, afinal, depressão não é 
resultado de trabalhos ou provocações, é resultado de uma desli-
gada da tomada da vida, a pessoa passa a ficar sem razões e âni-
mos. O que nos costuma pôr para baixo, quase sempre, é tristeza, 
mas tristeza tem razões objetivas e tempo de duração, depressão 
não... A depressão não se a pode definir por isto ou por aquilo, 
ela chega, mas chega com razões inconscientes... É um apagão 
emocional/existencial.

O pessoal da Organização Mundial da Saúde, que faz as dano-
sas revelações sobre nossa saúde mental, diz que o ritmo acelera-
do do trabalho moderno, os prazos cada vez mais curtos para en-
tregas, jornadas estendidas, pressão por resultados, falta de tempo 
para capacitação profissional são algumas das razões por que o 
pessoal vai surtar mais em 2020, encontrando nos braços da de-
pressão a mãe acolhedora. Francamente! Não há novidades no 
que foi dito, mas eu garanto por mim que uma pessoa apaixonada 
ou por seu trabalho ou pelo que for não saberá o que é depressão. 
Vão me desculpar. Depressão é um apagão de ânimo e apagão de 
ânimo é quando não temos por que lutar, uma luz que nos ilumi-
ne por dentro. O mais é tristeza, nunca depressão.

memÓria
Lembro bem, 1982, estádio Heriberto Hulse, Criciúma, 

Taça de Prata. Eu narrava o jogo. Estádio lotado, mas... 3/4 
da ocupação era de “torcedores” do Flamengo, o estádio era 
quase só uma bandeira: rubro-negra. O Flamengo veio com 
seus campeões do mudo, Zico e Júnior entre eles. Primeiro 
tempo 3x1 Criciúma. Final 4x2. A “torcida” rubro-negra su-
miu, eram todos torcedores “catarinenses” idiotas que tor-
ciam para um time de fora. Idiotas inesquecíveis...

arruaÇa
Vamos imaginar. Você, pessoa de bem, do trabalho, da fa-

mília... Vai dormir e não consegue. Uns 30 automóveis, todos 
por perto, com sonzão fora de controle, um “pancadão” estú-
pido regado a álcool e todo tipo de droga. Impossível descan-
sar. Você chamaria a PM? Era o que eu queria saber, obrigado.

FalTa Dizer
Um “intelectualzinho” escreveu num jornal gaúcho que “Não 

me parece inteligente acreditar que resolveremos a violência com 
mais violência”. Olhe, senhor intelectualzinho, é bom ler os Evange-
lhos, vais ver que “a cada um segundo suas obras; semeou, colheu, 
colherá o que semeou”. Com bandidos sanguinários ou dispostos a 
tudo, a conversa tem que ser no estilo do velho faroeste... Bonzi-
nho da mamãe!

Dados de empregos na administração pública nos municípios de abrangência do Sicredi

ria interessante fazer um estudo 
mais aprofundado, um diálogo com 
as forças vivas desses locais no sen-
tido de identificar potencialidades 
e projetos que podem ser estimula-
dos para se tornarem elementos ca-
talisadores de cadeias produtivas e 
projetar a região para fora”, diz.

O professor reforçou que a 
universidade se disponibiliza 
para auxiliar nos estudos e iden-
tificar as potencialidades e pon-
tos que podem ser melhorados 
nesses municípios. 
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O próximo evento da 
programação de Natal em 
Maravilha será amanhã (15), 
a partir das 18h, em que a 
cantora Micheli Fortes traz 
para o município o show Pia-
no Cristal, no Espaço Criança 
Sorriso. A atração irá contar 
ainda com a chegada do Pa-
pai Noel, pastel com bebidas 
do Lions Clube Maravilha 
Oeste e o sorteio da Campa-
nha Natal Maravilha, da CDL 
e Associação Empresarial.

Para o fim de ano será 
promovido o Show da Vira-
da no Espaço Criança Sor-
riso, com início às 22h. A 
animação fica por con-
ta da dupla Jean Henrique 

& Daniel e do DJ Luciano.
A programação é da Se-

cretaria de Indústria e Co-
mércio, que neste ano não 
fará a queima de fogos em 
razão do impacto que cau-
sam em autistas e ani-
mais. “Chegamos a cogitar 
a aquisição dos fogos silen-
ciosos, no entanto, o cus-
to seria muito elevado. Em 
contrapartida, incremen-
tamos a decoração natali-
na com itens que a popu-
lação tem aproveitado e o 
resultado é muito positivo. 
As praças estão sempre fre-
quentadas e esse era nos-
so objetivo maior”, destaca o 
secretário, Gelson Rossetto.

maravilhaS DO naTal
chegada do Papai 
noel será amanhã

arTe Da cOSTura

costureiras mostram eficiência e qualidade na produção de vestidos 
Diana Heinz

No ateliê da Eloá Dalla 
Rosa e sua irmã Carmensi-
ta Dalla Rosa até a árvore de 
Natal é de tecido. As compa-
nheiras trabalham juntas há 14 
anos, quando Eloá teve uma fi-
lha e resolveu trocar de ofício 
para cuidá-la. Carmensita ensi-
nou as técnicas de costura para 
a irmã. Hoje elas são conheci-
das na cidade pelo trabalho de 
qualidade. Eloá faz reformas e 
a irmã, que está há 28 anos no 
ramo, costura peças a partir 
de fotos, modelos e desenhos. 

A sala delas fica localizada 
na rodoviária de Maravilha e 
lá que elas passam muitas ho-
ras do dia. No último mês ain-
da mais: foi Carmensita que 
produziu cinco dos nove ves-
tidos das debutantes do Sa-
rau da Prenda Jovem, realiza-

cOmPanheiraS
além do trabalho, a dupla também mora na mesma casa. Elas compartilham dores, 
experiências e a profissão. Quando surge um desafio de qualquer lado, sempre há 
apoio. “Muitas sociedades não dão certo e a nossa deu, acredito que é porque a gente 
se ama. hoje a gente produz vestidos de noiva, formatura, peças de roupa no geral e 
reformas graças à nossa dedicação e amor pelo trabalho”, contam. 

do pelo Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo.  

Além das prendas Edu-
arda de Marco Breier, Lau-
ra Cauana Albrecht Hamens-
chlager, Laura Schossler Rott, 
Nicoli Biazussi e Ranielli Po-
loni, a costureira fez vestidos 
de madrinhas, mães e convi-

dadas. “Foram mais de 30 dias 
de trabalho praticamente de 
segunda a segunda. Até tive-
mos que recusar alguns ves-
tidos por conta de tanto tra-
balho. Agora a sensação é de 
missão cumprida. Ver elas 
com os vestidos nos deixa mui-
to feliz”, disseram as irmãs. 

Fotos: Jornal O Líder

Carmensita e Eloá Dalla rosa são irmãs e costuram juntas

No registro, um dos cinco vestidos produzidos por elas para o Sarau

eDucaÇãO Vagas são para as apaes dos municípios de Maravilha, 
Pinhalzinho, Modelo, Iraceminha, Romelândia e Quilombo

regional de maravilha terá 
escolha de vagas segunda-feira

Os candidatos que fizeram 
teste seletivo para atuar como 
professor admitido em caráter 
temporário (ACT) nas apaes de 
Maravilha, Pinhalzinho, Mode-
lo, Iraceminha, Romelândia e 
Quilombo deverão compare-
cer na regional de Maravilha na 
segunda-feira (16). A informa-
ção foi repassada pela Coorde-
nadoria Regional de Educação 
(CRE) de Maravilha. 

A escolha das aulas terá iní-
cio às 14h, no auditório da CRE 
em Maravilha. Para escolher a 
vaga o candidato deverá apre-

sentar a documentação com-
provando a especialização. As 
vagas são para as disciplinas de 

artes, educação física, informá-
tica educativa e educação es-
pecial. As vagas para a escolha 

dos professores ACTs estão dis-
ponibilizadas no site www.fcee.
sc.gov.br.

Escolha de vagas será na Coordenadoria regional em Maravilha

Arquivo/O Líder
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“a experiência humana mostra que 
pessoas, não organizações ou sistemas 
de gestão, fazem as coisas” 

HYMAN RICKOVER
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Como esperado, Copom reduz a taxa Selic pela 
quarta vez seguida

Na última reunião do ano, em decisão unânime, o Copom reduziu a taxa básica de ju-
ros Selic para 4,5% a.a. em linha com nosso Cenário Base. Em relação ao corte de 50 pon-
tos base não houve nenhuma surpresa, já que o Comitê havia antecipado na reunião passa-
da manutenção do atual ciclo da política monetária. Por sua vez, para a próxima decisão no 
mês de fevereiro a autoridade monetária não assumiu em seu comunicado uma posição mais 
concreta sobre a Selic, deixando em aberto a possibilidade de mais um corte (que depen-
derá da evolução da expectativa inflacionária para 2020) ou o próprio fim do atual ciclo.

Quase 4 milhões de trabalhadores 
com ensino superior não têm 
emprego de alta qualificação

Atualmente o Brasil tem 18,3 milhões de pessoas que ter-
minaram a faculdade para 14,5 milhões de ocupações com exi-
gência de curso de ensino superior. O levantamento foi realizado 
pela consultoria iDados, com base nos dados da Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicílios (Pnad). O número de trabalhado-
res com faculdade começou a superar a quantidade de vagas dis-
poníveis no primeiro trimestre de 2014, quando a crise econômica 
começou a dar os primeiros sinais no país. Ao longo dos últimos 
anos, com o período recessivo e a lenta retomada, esse descasa-
mento só aumentou. Hoje o país tem 12,4 milhões de desempre-
gados, de acordo com a última divulgação do Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE). Com a crise do mercado de 
trabalho e sem espaço no setor privado, muitos brasileiros parti-
ram para o trabalho por conta própria e para a informalidade.

StANDARD & POOR’S REvISA PERSPECtIvA DO 
RAtING BRASILEIRO DE EStÁvEL PARA POSItIvA

A agência de classificação de risco Standard & Poor’s al-
terou a perspectiva de nota de crédito brasileira de está-
vel para positiva. Apesar dessa alteração, a nota de crédi-
to do Brasil ainda é de BB-, considerada grau especulativo. 
No comunicado emitido, a S&P afirmou que o governo se-
gue a implementar reformas necessárias para consolidar a 
trajetória fiscal em patamares administráveis e também tem 
reduzido o seu alto deficit. Em suma, apesar de nossas no-
tas de crédito nas três maiores agências de rating ainda se-
guirem em nível de grau especulativo, o empenho do gover-
no e do congresso em implementar reformas econômicas 
necessárias para melhorar o desempenho fiscal do Esta-
do brasileiro é visto com bons olhos por essas instituições.

Setor de serviços 
cresce 0,8% 
em outubro

Em outubro, o volume 
de serviços registrou expan-
são de 0,8% (ajustado sazo-
nalmente), após avançar de 
1,2% em setembro. Dessa 
forma, o setor apresentou a 
segunda taxa positiva segui-
da. Na série sem ajuste sazo-
nal, em comparação ao mes-
mo mês do ano passado, a 
variação também foi positi-
va (2,7%). Com efeito, o vo-
lume de serviços acumu-
la alta de 0,8% no ano e em 
doze meses. No resultado de 
outubro, entre as cinco ativi-
dades observadas, destaca-
se o desempenho da catego-
ria “serviços de informação”, 
que apresentou crescimen-
to mensal de 1,8%, ante que-
da de 1,0% em setembro.

Países do Mercosul aprovam dobrar o limite 
de isenção de bagagem para US$ 1 mil

O Mercosul aprovou na quinta-
feira (5) o aumento do limite de gas-
tos do turista nos quatro países que 
fazem parte do bloco, de US$ 500 
para US$ 1 mil por pessoa. No en-
tanto, esta medida não entra em vi-
gor imediatamente, pois a aprovação 
ainda depende da Receita Federal 
brasileira e dos órgãos equivalentes 
nos países vizinhos. Em 15 de outu-
bro, uma portaria publicada no Diá-
rio Oficial da União informou que o 
limite de compras de brasileiros em 
lojas francas de aeroportos e portos, conhecidas como free shops, que 
vendem produtos livres de tributos, também irá dobrar de US$ 500 
para US$ 1 mil por passageiro (ou o equivalente em outra moeda). As-
sinada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a portaria estabe-
lece que o novo limite passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2020.

Com novo corte na Selic, rendimento da 
poupança passa a ser inferior à inflação

Em novembro, o Índice de Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), acumulou alta de 3,27% em 12 meses. Já a 
última edição do Relatório Focus, do Banco Central, projeta 
IPCA de 3,6% para 2020. Em meio a esse contexto, o juro bási-
co a 4,5% ao ano faz com que o retorno da poupança seja infe-
rior à inflação, de acordo com a Associação Nacional dos Exe-
cutivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac). 
Na nova configuração, a aplicação mais popular do país passa 
a ter rendimento anual de 3,15%, o equivalente a 70% da Selic 
mais a Taxa Referencial (TR). Fundos de renda fixa com taxa 
de administração acima de 1% também perdem da inflação.
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TraDiciOnaliSmO Cerimonial teve nove jovens participantes, com desfile e valsa

em noite de gala, Sarau da Prenda 
Jovem é sucesso no cTg Juca ruivo
eDerson aBi

O Centro de Tradições 
Gaúchas (CTG) Juca Ruivo de 
Maravilha realizou o 17º Sa-
rau da Prenda Jovem no sába-
do (7), em sua sede. O cerimo-
nial marcou a apresentação 
de prendas que completam 15 
anos e foram conhecidas pela 
comunidade presente. 

O evento começou com a 
abertura feita pelo patrão do 
CTG, Nelson Silveira, dan-

do as boas-vindas. Os padri-
nhos foram apresentados, 
sendo Marcus e Sirley Dagos-
tini. O primeiro ato foi o desfi-
le individual, depois coletivo, 
e a valsa. 

De acordo com o patrão, o 
Sarau da Prenda Jovem é tra-
dicional na cultura gaúcha e 
apresenta as prendas que es-
tão na adolescência para os 
presentes.

Após a cerimônia, teve 
fandango com Os Mateadores.

Famílias desfilaram 
com suas filhas em um 
momento emocionante. 
a patronagem do CTG 
Juca ruivo agradece 
todas as famílias 
presentes. Essa é a 
essência pura da cultura 
gaúcha. Muito obrigado 
a todos”

Nelson Silveira, patrão do 
CTG Juca ruivo

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Prendas mostraram ensaio e entrosamento no desfile coletivo pelo salão

amanda Ebert briancini Eduarda de Marco breier Gabriella Silveira rockenbach hantt

Julia Kolling Machado Juliana Ferraz rodrigues laura Cauana albrecht hamenschlager

laura Schossler rott Nicoli biazussi ranielli Poloni

Marcus e Sirley Dagostini foram os padrinhos e recepcionaram as prendas após desfile, prendas dançaram a valsa e encantaram os participantes Salão do CTG Juca ruivo ficou lotado para o 17º Sarau da Prenda Jovem
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEdICINA E SAÚdE

País com sol e calor na maior 
parte do ano, o Brasil registra cer-
ca de 180 mil novos casos de cân-
cer de pele a cada ano, o que re-
presenta mais de 30% de todos 
os casos de câncer no país. Feliz-
mente, apenas 3% desses diag-
nósticos correspondem ao mela-
noma, o tipo mais agressivo. Os 
outros tipos, chamados de câncer 
de pele não melanoma, têm bai-
xa letalidade, mas constituem um 
sério problema de saúde pública 
por ser tão comum na população.

O Inca estima que cerca de 
6.200 casos de melanoma sejam 
diagnosticados a cada ano (2.900 
em homens e o restante em mu-
lheres), sendo que a doença pro-
voca aproximadamente 1.500 
mortes. A seguir você vai desco-
brir como identificar alterações 
suspeitas e como afastar os riscos 
dos diferentes tipos de câncer.

cOmO Surge O câncer?
Apesar de funcionar como 

barreira protetora, a pele não é 
impermeável e alguns agentes ex-
ternos podem ser absorvidos por 
ela. O principal inimigo é a radia-
ção ultravioleta emitida pelo sol. 
Idosos e crianças têm a pele mais 
fina, por isso são mais vulneráveis 
a esse agressor, que provoca enve-
lhecimento e pode causar muta-
ções no DNA das células.

O câncer é todo crescimento 
anormal e descontrolado das cé-
lulas que compõem a pele, devido 
a mutações que, na maioria das 
vezes, são adquiridas ao longo da 
vida, durante o processo de mul-
tiplicação celular. Apenas cerca 
de 5% dos casos de câncer de pele 
podem ser atribuídos a mutações 
genéticas herdadas dos pais.

TiPOS De câncer De Pele 
e SeuS SinTOmaS

Dependendo do tipo de cé-
lula afetado, o câncer de pele 

pode ser dividido em três tipos 
principais:

- CarCinoMa BasoCelU-
lar: o mais prevalente dos cân-
ceres de pele surge nas células 
basais, que ficam na parte mais 
profunda da epiderme. É mais co-
mum em regiões expostas ao sol, 
como rosto, orelha, pescoço, cou-
ro cabeludo, ombros e costas.

Sinais e sintomas: às vezes 
as lesões podem se assemelhar a 
outras doenças, como eczema ou 
psoríase. Em geral se manifesta 
como uma mancha avermelhada, 
brilhante, com uma crosta no meio 
que pode sangrar com facilidade.

- CarCinoMa esPinoCe-
lUlar: o segundo tipo mais co-
mum ocorre nas células esca-
mosas, as mais comuns na parte 
superior da pele. Também é mais 
frequente em áreas mais expos-
tas ao sol e mais prevalente em 
homens do que em mulheres. Al-
guns casos ainda podem ser asso-
ciados a feridas crônicas, uso de 
drogas para evitar rejeição a trans-
plantes ou agentes químicos.

Sinais e sintomas: costu-
mam ter coloração avermelhada e 
se parecem com machucados ou 
feridas descamativas que não ci-
catrizam e sangram às vezes. Mas 
também podem ter aparência si-
milar a de verrugas.

- MelanoMa: esse é o tipo 
menos frequente, mas com pior 
prognóstico, pois envolve maior 
risco de metástase. Mesmo assim, 
a detecção precoce traz grandes 
chances de cura.

Sinais e sintomas: como esse 
tipo de câncer afeta os melanóci-
tos (que produzem pigmento), a 
manifestação é sempre uma pin-
ta ou sinal acastanhado ou ne-
gro que muda de cor, formato ou 
de tamanho e pode causar san-
gramento. As lesões podem sur-
gir em áreas menos visíveis, po-
rém são mais comuns nas pernas, 

no tronco, pescoço e cabeça. Nos 
estágios iniciais, afeta apenas a ca-
mada mais superficial da pele, 
mas pode avançar para as mais 
profundas e alcançar outros ór-
gãos, causando nódulos, incha-
ço nos gânglios linfáticos ou 
outros sintomas específicos na 
região afetada.

quanDO PrOcurar um 
DermaTOlOgiSTa

Muitas lesões cancerosas po-
dem se assemelhar a pintas, man-
chas ou machucados, por isso de 
maneira geral é importante pro-
curar um dermatologista toda vez 
que você perceber alguma altera-
ção na pele, como:

Manchas que coçam, ar-
dem, escamam ou sangram; si-
nais ou pintas que mudam de 
tamanho, forma ou cor; feridas 
que não cicatrizam em quatro 
semanas; mudança na textura 
da pele ou dor.

FaTOreS De riScO DO 
câncer De Pele

– Cor da pele: pessoas de pele 
clara e que se queimam com faci-
lidade têm maior risco de desen-
volver a doença.

– Hereditariedade: a maior 
parte das mutações que levam 
ao câncer são adquiridas ao 
longo da vida, e não herdadas. 
Porém, familiares de pacien-
tes diagnosticados com mela-
noma têm risco mais alto e de-
vem fazer exames preventivos 
com maior regularidade.

- Exposição ao sol: a radia-
ção ultravioleta (UV) do sol é o 
principal agente causador de da-
nos no DNA das células da pele. 
A radiação é mais forte em paí-
ses com clima tropical ou com 
altitudes elevadas. A exposição 
crônica aos raios está associada 
principalmente ao carcinoma es-
pinocelular; já indivíduos que ti-

veram queimaduras solares na 
infância são mais propensos ao 
carcinoma basocelular e ao me-
lanoma. De acordo com o Inca, 
trabalhadores que atuam ao ar li-
vre, como os da construção civil, 
agricultores, pescadores, guardas 
de trânsito, salva-vidas, atletas e 
agentes de saúde, entre outros, 
apresentam maior risco de câncer 
de pele não melanoma.

- Idade: os efeitos da radiação 
são cumulativos, por isso, quanto 
maior idade, maior a tendência a 
ter lesões cancerosas.

- Bronzeamento artificial: as 
câmaras de bronzeamento artifi-
cial também fornecem radiação 
UV e seu uso pode levar ao mela-
noma. É por isso que esses equi-
pamentos foram proibidos para 
fins estéticos no Brasil desde 2009.

- Radioterapia: alguns pa-
cientes que fizeram radioterapia 
para tratar outros tipos de cân-
cer podem ser mais propensos ao 
câncer de pele, especialmente se 
isso ocorreu na infância.

- Histórico: quem já teve cân-
cer de pele tem probabilidade alta 
de apresentar novas lesões, por 
isso os cuidados devem ser toma-
dos pelo resto da vida.

- Uso de imunossupresso-
res: drogas que evitam a rejeição 
de órgãos transplantados podem 
elevar o risco desse tipo de câncer.

- Doenças de pele: alguns 
pacientes com psoríase ou xero-
derma pigmentosa (uma doença 
genética rara) podem ter risco au-
mentado.

cOmO Prevenir O 
câncer De Pele

- Evitar a exposição excessiva 
ao sol é a principal forma de evi-
tar o câncer de pele, especialmen-
te para as pessoas com pele clara. 
Veja as dicas da Sociedade Brasi-
leira de Dermatologia (SBD) para 
afastar os riscos:

DezemBrO laranJa – MêS DE PREvENÇÃO DO CâNCER DE PELE
- Use chapéus, camisetas, 

óculos escuros e protetores sola-
res para promover uma barreira 
física contra o sol. Evite a exposi-
ção solar entre 10h e 16h. Na praia 
ou na piscina, fique embaixo de 
barracas ou guarda-sóis de algo-
dão ou lona, mas lembre-se que 
eles absorvem apenas 50% da ra-
diação ultravioleta, por isso a pro-
teção deve ser reforçada por rou-
pas e protetor solar; as barracas 

de nylon praticamente não prote-
gem contra os raios UV. Use filtros 
solares diariamente e não apenas 
na praia ou piscina. Consulte um 
dermatologista ao menos uma 
vez ao ano para fazer um exame 
completo da pele. Tenha o hábito 
de observar a própria pele e fazer 
o autoexame em busca de pintas 
ou manchas suspeitas.

Fonte: UOL - www:sbd.org.br
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GIALDI
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Diana Heinz

uase aos 50 anos, Francisco Gialdi 
foi pai pela quarta vez. O professor 
e historiador disse aos colegas de 
trabalho que se quisessem ver a pe-
quena Caroline gratuitamente teria 
que ser na primeira semana, pois 
como ela era muito bonita, depois 
de sete dias haveria uma cobran-
ça. Os colegas reuniram moedas 
de um centavo, chegaram à casa de 
Gialdi e entregaram o “valor” a ele. 
A situação, hoje uma lembrança da 
família, fala muito sobre o homem 
que fez parte da história de Maravi-
lha e inspira muita gente. 

Chico, como era chamado, nas-
ceu no dia 28 de julho de 1945 na 
cidade de Encantado, no Rio Gran-
de do Sul. Seus pais, Fioravan-
te (em memória) e Carolina Gialdi 
(em memória), eram agricultores e 
incentivaram seu estudo por meio 
da fé. Gialdi foi devoto de São 
Francisco de Assis, fundador dos 
Padres Franciscanos, do qual fez 
parte como seminarista. O amor 
pela religião começou cedo e ain-
da na pré-adolescência saiu de 
casa para realizar o primeiro grau 
no Seminário Capuchinho na cida-
de gaúcha de Veranópolis. Ainda 
no Rio Grande do Sul, fez o segun-
do grau, no Seminário Capuchinho 
de Ipê. Fioravante e Carolina Gialdi com os filhos, Silvestre, Francisco, Tercila e Vilma, em 1950

Quando a família mu-
dou para o Oeste catari-
nense, passou um ano em 
casa, afastado dos estudos 
no Seminário, por conta 
de uma úlcera no estôma-
go. Até então sua vontade 
era de ser padre. Enquanto 
repousava, foi convidado 
para lecionar e descobriu 
uma paixão: ser professor. 
Foi nessa época que nasceu 
o amor entre Lêda Gialdi e 
o marido. Eles se conhece-
ram na infância, as famílias 

Francisco e lêda em 1970, um ano antes do casamento

eram amigas no Rio Gran-
de do Sul e continuaram vi-
zinhas em Santa Catarina. 
Como Gialdi estudou mui-
tos anos longe, eles volta-
ram a se encontrar em Ma-
ravilha. Ele foi professor 
nas aulas de magistério de 
Lêda na Escola de Educa-
ção Básica Nossa Senhora 
da Salete. Foram cerca de 
seis anos de namoro. 

Os pombinhos se en-
contravam principalmente 
aos domingos. E foi em um 

deles, quando Lêda minis-
trava aulas em Tigrinhos, 
que eles combinaram de 
se encontrar em um campo 
de futebol no município. Só 
que ela esqueceu e foi aju-
dar os colegas de trabalho 
no planejamento escolar. 
Como não havia telefone, 
Gialdi foi embora naque-
le dia sem encontrar a na-
morada. O famoso “bolo” 
faz Lêda dar boas risadas, 
mesmo passados mais de 
40 anos. 

registro do casamento entre Gialdi e lêda em 1971

Em 1969 ele fez Técnico em Contabilidade, na 
extinta Escola Técnica de Comércio rui barbosa 
de Maravilha. No ano seguinte prestou vestibular 
para Estudos Sociais, com Complementação em 
história, na Universidade de Passo Fundo (UPF). 
O casal oficializou a relação em 1971. Saíram 
da igreja no Fusca verde que pertencia a Gialdi e 
foram para a primeira residência, localizada na 
rua Duque de Caxias. 
Foram anos de muito trabalho. Para que ele 
pudesse se formar, eles guardavam grande 
parte do salário para os estudos. lecionar na 
época não necessariamente garantia dinheiro no 
início do mês. Eram tempos difíceis. Certa vez 
Chico recebeu o primeiro salário do ano no dia 
7 de setembro, entregue pela diretora da escola 
durante o desfile cívico. 
O diploma de Estudos Sociais veio em 1975. No 
ano seguinte, ingressou na pós-graduação, em 
nível de especialização, sobre história do brasil 
na Universidade Católica de Minas Gerais, em 
belo horizonte. Em 1977 o Conselho Federal de 
Educação concedeu a Gialdi a autorização para 
lecionar no ensino superior nas disciplinas de 
história Social e Política Econômica e professor 
titular pelo Conselho Estadual de Educação, na 
disciplina de Estudo de Problemas brasileiros. 
Por muitos anos dava aulas durante o dia em 
Maravilha e à noite dirigia seu Fusca, agora 
prata, até Chapecó para lecionar na Fundeste, 
hoje Unochapecó. aproveitava momentos, como 
as refeições, para falar e estar com a família. 
O fim de semana era muito importante, um 
momento de encontro com os familiares. Gialdi 
sempre foi próximo dos três irmãos. 

Fotos: Arquivo Familiar
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TãO rÍgiDO, quanTO DOce
Em 1974 nasceu a primei-

ra filha do casal, Fabiane, de-
pois, em 1977, Éden Marcos, 
em 1978, Fábio Leandro, e 
em 1995, Caroline. Como pai, 
Gialdi era tão rígido, quan-
to doce. Gostava de contar 
histórias, ensinou os filhos a 
irem à igreja e os valores que 
acreditava na vida, não disse, 
mostrou por meio de exem-
plos. Tentava ser ao máximo 
justo e sem violência, bastava 
um olhar para que as crianças 
se comportassem. 

Fazia todos ajudarem no 
serviço de casa. Na chácara 
que a família tinha no interior 
de Maravilha, eles auxiliavam 
a deixar tudo arrumado, do 
jeito que ele gostava. Depois 
disso, podiam brincar. Gial-
di morou durante décadas no 
Bairro Jardim. Foi nesta casa 
que suas crianças cresceram. 

Quando Fábio era crian-
ça, foi até uma agropecuária, 
após ter ouvido um anúncio 
no rádio. Com seu dinheiro, 
comprou quatro pintainhos, 
que quando crescessem vi-
rariam galinhas chocas. 
Gialdi, comovido com o ges-
to, construiu um galinheiro 
atrás de casa. O espaço tinha 
até gavetas para os ovos, tela 
e um nome: La Caponera, 
escrito à mão em uma placa, 

pela bela caligrafia do pai. 
Os três primeiros fi-

lhos de Gialdi eram crian-
ças quando ele teve uma cri-
se convulsiva. A partir de 
exames, descobriu um tu-
mor benigno no cérebro 
do tamanho de uma laran-
ja. O maior problema era a 
localização, por conta dis-
so nenhum médico do Esta-
do quis realizar a operação. 
A solução foi ir a São Pau-
lo, onde ele e Lêda passa-
ram cerca de um mês para 
a retirada do tumor. A cirur-
gia deixou Gialdi com medo. 
Deixar a família e os filhos 
ainda pequenos o amedron-
tava. Lutou muito para ter 
sua saúde de volta. Por con-
ta do tumor, que fora retira-
do com sucesso, tomou por 
cerca de 40 anos um remé-
dio que o impedia de ter con-
vulsões. 

O amor pela profissão 
era transmitido pelos alu-
nos: muitos desejaram ser 
professores durante as au-
las de Gialdi. Ele ensinava 
contando histórias. Era exi-
gente, queria que os estu-
dantes aprendessem. Chega-
va a distribuir duas, até três 
provas para a mesma turma, 
com o objetivo de que os es-
tudantes não copiassem dos 

Francisco, lêda e os filhos 

colegas. Tudo datilografa-
do. Metódico, escrevia todo 
o conteúdo no quadro em 
linha reta. Se não estivesse 
bom, apagava, fazia tudo ou-
tra vez. Chegou a ter um pro-
blema de coluna de tanto es-
crever no quadro. Ficou um 
tempo afastado, mas pôde 

voltar às aulas. 
Não era só com o quadro 

que Gialdi era perfeccionista, 
mas em casa e com sua apa-
rência também. Gostava de 
usar roupas sociais, demo-
rou anos para trocar o sapato 
por um tênis. Era rígido com 
a própria alimentação, co-

mia coisas saudáveis. Costu-
mava jantar frutas. Tudo em 
nome da saúde. Mas também 
gostava de guloseimas: uma 
das coisas que mais aprecia-
va era o doce de abóbora fei-
to pela esposa. 

Fazia muitos cursos em 
diferentes áreas. Lia mui-

to de tudo mas dava prefe-
rência à  realidade. Uma de 
suas revistas favoritas era a 
Veja. Ficção não era com ele. 
Se consumia audiovisual, era 
documentário, ou então um 
filme que retratava alguma 
história. Estava sempre dis-
posto para o conhecimento.

cOmPanheirOS 
De viDa

lêda e Gialdi eram muito 
parecidos. Gostavam muito de 
viajar e conheceram diversos locais 
do brasil e da Europa. Gostavam de 

pegar um ônibus urbano no destino 
e conhecer a região e as pessoas. 
Tudo para melhor entender a 
cultura e a paisagem do local. 

Viagem do casal a Fernando de Noronha Casal em Olinda, em 2010
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cOnTaDOr De hiSTÓriaS

criaDOr De hiSTÓriaS

FIAT LUX

maravilha: 
sua terra, 
sua gente, 
sua história

amanTe 
Da naTureza 

Um de seus desejos 
era produzir a terceira 
edição do livro 
Maravilha: sua terra, 
sua gente, sua história. 
a vontade era atualizar 
o conteúdo de sua 
maior obra.

adorava conhecer 
plantas e cultivá-las. 
Plantou diversas árvores. 
Seu cuidado com elas 
era delicado e respeitoso. 

Uma das lembranças 
de seus amigos era 
de Gialdi podando os 
ciprestes onde foi a casa 
de seu pai. 

Um de seus amores foi 
Maravilha. Mesmo com con-
vites para trabalhar fora do 
município, Gialdi permane-
ceu. Gostava tanto do local 
que escreveu livros sobre ele. 
Em 1983 publicou a obra Ma-
ravilha: 25 anos – 1958/1983. 
Cinco anos depois escreveu e 
publicou a obra Câmara Mu-
nicipal de Maravilha: 30 anos 
de história. Em 1993 escre-
veu a primeira edição do li-
vro Maravilha: sua Terra, sua 
Gente, sua História, que teve 
a segunda edição, uma versão 
ampliada, em 2003. 

Escreveu duas edições 
do livro Memorial da Família 
Gialdi, em 1995 e 1999. Passou 
30 dias na Europa estudando 
sobre a história de seus ances-
trais. Chico também foi o au-
tor em 2004 da revista Semi-

registro da viagem à itália com os moradores do local. Sentado à mesa, ao lado de Gialdi, Frei Silvestre, seu irmão

Francisco Gialdi não tomava 
chimarrão. Uma vez ou 
outra, pegava a cuia para 
acompanhar a esposa, 
lêda. Às vezes, quando ia ao 
supermercado, pedia para 
embrulhar o pacote de erva-
mate com papel de presente. 
Chegava em casa dizendo 
que tinha trazido um agrado. 
Quando lêda abria o pacote, 
era a erva. a brincadeira 
criativa mostrava um lado 
espontâneo. 
Com essa criatividade que 
criou centenas de logomarcas 
para empresas e instituições. 
Foi Gialdi quem fez a bandeira 
de Maravilha, por meio de 
concurso, pela lei nº 344, de 
15/05/1970. Também criou o 
primeiro brasão do município, 
o Emblema da instituição 
artístico-Cultural e histórica 

de Maravilha, o Distintivo do 
Clube recreativo de Maravilha 
(CrM), o selo comemorativo 
ao 30º aniversário de 
Emancipação de Maravilha, 
as logos da banda Marcial 
Cidade das Crianças, do 
harmonia Campestre Clube 
e outros diversos símbolos. 
as pessoas pediam para que 
ele criasse desenhos para 
placas, cartazes e marcas. Ele 
perguntava se a pessoa possuía 
uma ideia inicial e depois fazia o 
trabalho à mão. 
Gialdi também ganhou muitos 
concursos literários. Criava 
poesias, textos e crônicas. 
a participação também 
vinha como jurado ou na 
realização de protocolos. 
Como foi ministro da igreja 
Católica, era constantemente 
chamado para abençoar 

casamentos, casas, 
pessoas e estabelecimentos 
comerciais. além de 
professor, foi adjunto de 
promotor público da Comarca 
de Maravilha, nomeado pelo 
governador do Estado em 
1970, diretor de escolas e 
secretário de Educação, 
Cultura, Saúde e bem-Estar 
Social de Maravilha de 
1977 a 1983. redigiu mais 
de 60 atas para a criação 
da Unoesc de Maravilha. 
a criação da universidade 
no município para ele foi 
um importante passo na 
educação. Chico ajudou 
muitas entidades e pessoas 
nas criações de suas próprias 
histórias, conforme desenhava 
a sua. Ele se aposentou em 
1999 e continuou trabalhando 
por anos. 

Chico na juventude

Quando o irmão de Gialdi, 
Frei Silvestre Gialdi, faleceu em 
2005, enfrentou um luto profun-
do. Eles eram muito próximos. 
Pouco tempo depois nasceu sua 
primeira neta, fonte de muita fe-
licidade de Francisco. No dia 
que a bebê nasceu, filha de Fa-
biane, ele estava em São Miguel 
do Oeste renovando a cartei-
ra de motorista. Tinha ido com 
um grupo de pessoas. Como o 
processo estava demorando, 
pediu para ser um dos primei-
ros a realizar o exame e conse-
guiu uma carona que chegas-
se antes em casa. A chegada foi 
uma surpresa feliz.

Ele teve dois netos, Maria 
Eduarda e Luís Fernando. Sem-
pre muito presente, Gialdi fez 

questão de fazer parte de mui-
tos momentos. Ele mesmo bati-
zou as crianças. O cumprimen-
to quando os via era um toque 
na mão. 

Ele, que sempre encontrou 
na família sua base de fortale-
cimento, tinha como lema: Fiat 
Lux, que significa “faça-se luz”, 
e remete à passagem bíblica da 
criação divina da luz descrita em 
Gênesis 1:3. 

Gialdi faleceu no dia 26 de 
dezembro de 2018, aos 73 anos, 
em decorrência de um câncer. 
Sua lembrança, seja lecionando, 
podando ciprestes na casa do 
pai, ou de All Star branco na foto 
em frente às pirâmides do Egito, 
virou luz. Seu legado virou histó-
ria, o que ele mais gostava. 

nário de Maravilha – Jubileu 
de Ouro e em 2008 da revista  
Câmara Municipal de Maravi-
lha: 50 anos de história. 

As obras reuniam dados 
coletados por Gialdi e a maio-
ria foi datilografado, em uma 
época sem computadores. 

Trabalho árduo, longo e ex-
clusivamente para espalhar 
conhecimento e registrar a 
história. 
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O Relatório de Susten-
tabilidade 2018 do Sicre-
di foi o vencedor do Prêmio 
Abrasca deste ano na catego-
ria Empresas de Capital Fe-
chado. Essa foi a primeira 
vez que a instituição inscre-
veu sua publicação na pre-
miação, que tem o objetivo 
de incentivar o aprimora-
mento da elaboração de re-
latórios com maior clareza, 
transparência, qualidade e 
quantidade de informações. 

A cerimônia de entrega do 
prêmio ocorreu em evento re-
alizado em São Paulo. “O rela-
tório integra nossa Política de 
Sustentabilidade e Respon-
sabilidade Socioambiental 
e evidencia o impacto posi-
tivo que geramos na prática 

nas regiões em que atuamos. 
O documento, ainda, reforça 
nossa estratégia e nosso com-
promisso com os princípios do 
cooperativismo e do tema sus-
tentabilidade”, afirma o supe-
rintendente de Sustentabilida-
de do Sicredi, Olaf Brugman. 

Criado em 1999 pela As-
sociação Brasileira das Com-
panhias Abertas (Abrasca), a 
premiação tem o apoio de ou-
tras entidades, como a Asso-
ciação Brasileira das Entida-
des Fechadas de Previdência 
Complementar (Abrapp), As-
sociação dos Analistas e Pro-
fissionais de Investimen-
to do Mercado de Capitais 
(Apimec), Instituto Brasilei-
ro de Executivos de Finan-
ças (Ibef), entre outras.  

cerimÔnia
Sicredi vence 21ª edição 
do prêmio abrasca 

Carine arenHarDt 

O Museu Municipal Padre 
Fernando de Maravilha encer-
rou na sexta-feira (13) a 3ª edi-
ção da Exposição Feliz Natal. 
Desde novembro estavam ex-
postas árvores natalinas, pro-
duzidas com materiais reci-
cláveis por estudantes das 
escolas do município. Neste 
ano a novidade foi que os visi-
tantes do Museu puderam vo-
tar e eleger a árvore que con-
sideravam a mais bonita. 

O pinheirinho com o 
maior número de votos foi da 
EEB Santa Terezinha, confec-

Estudantes da EEb Santa Teresinha ganharam um cesta e uma manhã de atividades 
recreativas

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), recebeu 481 
inscrições para projetos sociais, culturais e esportivos nos três estados do Sul, via 
leis de incentivo fiscal. O edital 2019 foi aberto em junho e o prazo para envio das 
propostas encerrou no dia 15/10. As propostas foram analisadas pela comissão de 
avaliação interna do banco, que considerou a viabilidade e impacto social dos 
projetos. As iniciativas melhor avaliadas pela equipe técnica foram encaminhadas 
para a diretoria, que, nos próximos dias, deve validar os nomes dos proponentes 
contemplados e os valores a serem distribuídos.

Como parte de sua política de responsabilidade socioambiental o BRDE se 
mobiliza todos os anos para o recebimento, avaliação e deliberação de projetos que 
buscam apoio com base em leis de incentivo. Um trabalho que extrapola a rotina do 
Banco, mas que tem impacto em diversas regiões de Santa Catarina, já que financia 
projetos dos mais variados nas áreas de cultura, lazer e assistência social. Nos 
últimos cinco anos o BRDE disponibilizou mais de R$ 20,6 milhões em projetos 
dessa natureza na Região Sul.

INFORME PUBLICITÁRIO

BRDE apoia projetos beneficiados por leis de incentivo fiscal

A infraestrutura de San-
ta Catarina demanda um 
investimento de R$ 11,5 
bilhões até 2023, segun-
do cálculos da Federação 
das Indústrias do Estado 
de SC (Fiesc). A entidade 
elaborou uma estimativa 
do recurso necessário para 
manutenção e ampliação 
do setor de transportes 
considerando a necessi-
dade nas áreas rodoviária, 
ferroviária, aeroviária e 
aquaviária. O valor anual 
corresponderia a R$ 2,89 
bilhões, quase metade do 
orçamento federal da pasta 
em 2020 para todo o país, 
que é de R$ 6 bilhões. 

“Santa Catarina tem 
índices econômicos po-
sitivos. Tem expansão do 

PIB, o emprego é quase 
pleno. Se nós não tivermos 
a infraestrutura necessária, 
podemos perder ou dimi-
nuir essa qualidade” disse 
o presidente da Fiesc, Ma-
rio Cezar de Aguiar. 

O estudo aponta a neces-
sidade por setor. O Estado 
demanda R$ 8,8 bilhões 
para rodovias, R$ 833,5 
milhões para ferrovias, 
R$ 480 milhões para ae-

roportos, e R$ 1,45 bilhão 
para o sistema aquaviário 
em quatro anos. Do mon-
tante, R$ 7,1 bilhões são 
relativos à investimentos 
federais, R$ 1,25 bilhão 
estadual, R$ 150 milhões 
municipais, e R$ 3 bilhões 
privados. Segundo dados 
de 2016 divulgados pelo 
Banco Mundial, o Brasil é 
o 55ª país no ranking mun-
dial de logística.

Demanda de SC na infraestrutura 
representa metade do orçamento federal 

DIVULGAÇÃO/PORTO DE ITAPOÁ

ÁrvOreS naTalinaS O objetivo foi incentivar os alunos a utilizar 
materiais reciclados para trabalhar a sustentabilidade

museu encerra exposição Feliz 
natal e premia estudantes 

cionado com copos de plás-
tico. Como prêmio, os alunos 
do 7º ano do período matuti-
no, que confeccionaram a ár-

vore, ganharam um momen-
to de lazer oferecido pelo 
Museu Padre Fernando. 

Na manhã de terça-fei-

ra (10) eles foram até o Mu-
seu, onde visitaram a exposi-
ção, conheceram mais sobre 
o Plano Museológico, ganha-
ram uma cesta de doces e em 
seguida participaram de ativi-
dades recreativas. A Exposição 
Feliz Natal teve como objetivo 
incentivar os alunos a utilizar 
materiais reciclados para tra-
balhar a sustentabilidade. As 
árvores foram feitas com pa-
pel, madeira, plástico e tecido. 

A partir da próxima sema-
na o Museu volta com a expo-
sição “Sinistros de Maravilha”, 
com fotos e textos sobre tragé-
dias naturais no município.
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por SIMONE HÜBNER

TOqUE dE REqUINTE

Vitrine

nãO Deixe a SuJeira 
Ficar acumulaDa

Não deixe sua louça acu-
mular nos dias das festas, 
nem nos dias anteriores! Te-
nha o hábito de lavar assim 
que sujar sua louça, pois isso 
vai te poupar bastante tem-
po. Enquanto você cozinha, 
vá lavando e guardando toda 
a louça. Sua pia e sua cozinha 
vão ficar mais organizadas e 
com mais espaço para prepa-
rar a sua ceia.

SePare e limPe cOm 
cuiDaDO uTenSÍliOS 
imPOrTanTeS

Nesta época do ano nor-
malmente usamos utensílios 
mais diferentes e decorados. 
Por isso o ideal é que você 
comece a limpeza e a orga-
nização desses itens com algu-
ma antecedência. Fique atento 
para pratos e copos de vidro 
ou cristal, itens que neces-
sitam de um maior cuida-
do e delicadeza. Faça toda a 
limpeza com bastante aten-
ção, tanto antes, como de-
pois da ceia.

limPe um cÔmODO 
De caDa vez

Não tente arrumar a 
casa inteira de uma vez só! 
Organize sua faxina por cô-
modos e comece e termine 
a limpeza em cada um de-
les. Foque em um espaço 
e faça toda a faxina, do co-
meço ao fim. Só depois dis-
so passe para o próximo, até 
terminar a casa toda! Dica: 
chamou muita gente para 
sua casa e não vai dar tem-
po de limpar tudo? Dê pre-
ferência aos cômodos em 
que as pessoas vão estar. 
Sala, cozinha e banheiro 
são mais importantes que 
seu quarto nessa hora.

cOzinhe cOm 
OrganizaÇãO

Planeje sua ceia de fim 
de ano! Seja no Natal ou Ano-
Novo, o ideal é que você sai-
ba o que e quanto de comida 
vai cozinhar. Faça uma lis-
ta e compre tudo com ante-
cedência para que não falte 
nenhum ingrediente na hora 
de fazer as receitas. Isso fa- excelenTe Fim De Semana a TODOS!

cOmO arrumar a caSa anTeS DaS FeSTaS De Fim De anO

Com o Natal e o ano-Novo tão 
próximos, é legal estar atento 
a outras coisas além da ceia: a 
organização da casa também 

não pode ficar para trás! É indispensável 
que você se organize, tanto antes, como 
depois das festas, deixando tudo limpo e 
arrumado. Mas não precisa se desesperar 
pensando nisso, apenas siga algumas 
regrinhas básicas. 

cilita sua organização na co-
zinha e consequentemen-
te você não suja tanta louça. 
Separe os utensílios e pane-
las a ser usados, isso tam-
bém ajuda na hora de fazer 
a limpeza.

Fique De OlhO 
naS manchaS

Não deixe para tentar ti-
rar aquela mancha da toalha 
de mesa no dia seguinte: al-
guns tecidos sugam com fa-
cilidade certos molhos ou 
respingos de vinho e acabam 
ficando marcados. Por isso, 
limpe sofá, cortinas e guar-
danapos de pano o mais rá-

pido possível. Passe um pano 
úmido e retire o excesso na 
hora: assim, ficará mais fácil 
de limpar por completo mais 
tarde!

JarDim em OrDem
Essa é uma das épocas 

mais movimentadas, em que 
todo mundo quer fazer ma-
nutenção no jardim. Com a 
frequência das visitas mais 
intensa, vale a pena dar uma 
renovada e trocar as plantas, 
principalmente as que mor-
reram. A disponibilidade de 
espécies aumenta muito nes-
ta época e para quem quer al-
terar o jardim, esta é a melhor 

fase para o plantio. 

calcule quanTOS 
cOnviDaDOS vai receBer

Antes de tudo, para or-
ganizar a casa da manei-
ra correta, é preciso saber 
quantas pessoas estarão na 
festa. Seja para o almoço de 
Natal, o jantar de Ano-Novo 
ou a revelação do amigo-se-
creto, é sempre bom enviar 
um convite a todas as pes-
soas que você planeja rece-
ber. Assim, com a confirma-
ção dos convidados, dá para 
saber exatamente quantas 

pessoas estarão presentes e 
o que precisa ser organizado 
para receber a todos de for-
ma satisfatória.

aBra eSPaÇO Para 
receBer OS cOnviDaDOS

Para acomodar todo o 
pessoal, é preciso pensar 
sobre qual cômodo será o 
mais apropriado. Com isso 
decidido, retire do ambien-
te móveis, objetos de arte 
e tudo aquilo que não será 
necessário e que possa atra-
palhar a circulação dos con-
vidados.



,  MaraVilha 14 DE DEzEMbrO DE 201918

por SUSANE ZANIN
MOdA & ESTILO

Vitrine

agenDa De evenTOS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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RPA
IDEOLOGICO

DOISAROAD
GATINHAMI
RENTTOPO

RADICALIZAR
NOLSENR
DESIDRATAR
ENODOO

EDUCACIONAL
ODORESARI

ENINRGLB
CONFERENCIA

REUAOVO
N

TSODIMER
NEGODOBOREL

F

Estado 
do Forte
dos Reis
Magos

Período 
de maior
atividade
corporal

Propósito
de quem
pratica o

"camping"
Perfil (?),
critério de
alianças 

partidárias

Dobrar;
vergar

"Abbey
(?)", 

álbum dos
Beatles

Único
número

primo que 
é par (Mat.)

A terceira
nota da
escala

musical
"(?) 

Manhosa",
sucesso de
Leo Jaime

Entrada
(abrev.)

Adotar
postura 

extremada

Elizabeth
(?), atriz

de "Os Vin-
gadores"

Vir à (?):
emergir

Consu-
mido aos
poucos

Cidade
italiana

onde Zico 
viveu (fut.)

Desori-
entado;
inseguro

Scooby-(?)
amigo do
Salsicha

(TV)

A "Suíça
do Oriente

Médio"

Motivo do
uso do an-
titranspi-
rante (pl.)

Criatura
que vive

sob a terra
(Mit.)

Nove, em
inglês

"A ira (?)
má con-
selheira"

(dito)

(?) Par- 
gendler,

ex-ministro
do STJ

Apresen-
tação oral

em um
congresso

Ctrl+(?):
atalho

para Abrir,
no Word

Ingmar
Bergman,
cineasta
sueco

Dita (?)
Teese,
artista

burlesca 
Ponto (?),

zona
erógena
feminina

Desobri-
gados de 
compro-
misso

Acusado
Cantor
carioca 
de funk

Meta do
alpinista
Hábito do
estudioso

Buriti, ingá, 
cagaita e guariroba
Peças de madeira 

para sustentar algo

Material da instalação
elétricaO prato

polvilhado de queijo 
e levado ao forno

Retirar a
água de

O projeto
como o

Brasil Alfa-
betizado,
do MEC

3/ari — doo — von. 4/nine — road. 5/gnomo — olsen — udine. 6/líbano.

eSPaÇO gOurmeT

14/12 Festa Sunset – 17h – Play Club

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

Um dos dilemas que passamos nos dias quen-

tes é a vontade de usar apenas shortinhos e saias, 

mas nem sempre podemos. Soltinha e fresca, a 

pantacourt é uma boa solução para esses casos.

O nome “pantacourt” faz uma referên-

cia às calças pantalonas, mas curtas! Esse mo-

delo chegou tímido e foi ignorado por algum 

tempo. Acontece que algumas pessoas di-

ziam que a pantacourt “achatava” a silhue-

ta e as baixinhas morriam de medo! Acredi-

tem na baixinha aqui falando: de vilã ela não 

tem nada! Muito pelo contrário, ela é nos-

sa aliada, pois poucas peças são tão democrá-

ticas quanto a pantacourt, que pode nos acom-

panhar até mesmo em trabalhos mais formais, 

graças aos modelos inspirados em alfaiataria. 

Em momentos mais informais, ela deixa o look 

mais despojado e estiloso. O conforto é a ce-

reja no bolo e quem compra uma pantacourt 

com certeza não vai parar em um só modelo. 

Já faz algum tempo que defendo que a 

pantacourt é um novo clássico. Inspire-se 

nos looks das fotos que escolhi e invista nes-

se clássico estiloso que é a pantacourt! 

PanTacOurT

ingreDienTeS
2 ovos inteiros e 2 gemas
1 xícara de açúcar
2 xícaras de açúcar mascavo
200g de manteiga derretida
2 colheres de sopa de essência de baunilha
4 xícaras de farinha de trigo
2 barras de chocolate meio amargo

cOOKie
mODO De PreParO
Misture todos os ingredientes (menos a farinha 
de trigo e o chocolate meio amargo) com o au-
xílio de um fouet. Adicione aos poucos a fari-
nha e misture. Acrescente o chocolate picado 
à massa. Faça bolinhas e achate com a palma 
da mão. Leve ao forno médio por 20 minutos.
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Vitrine

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

O açaí e Vitaminas comemorou 
mais um ano. São três anos em 
Maravilha. Três anos servindo o 
que há de melhor em açaí para 

seus clientes. renova a parceria 
para o próximo ano e espera 

a sua visita. 

 Marilene, feliz aniversário! Que a 
vida continue te surpreendendo, 
ensinando, te fazendo rir de tudo 
que já passou e orgulhosa de 
quem se tornou! Parabéns!! 

O grupo Wh 
Comunicações 
deseja os parabéns 
ao aniversariante 
Mauro berticeli (10). 
Felicidades sempre!! 

Os parabéns vão para 
Vinicuis Cembranel, que no 
último sábado se formou 
em medicina pela Unoesc de 
Joaçaba. Foi uma linda festa. 
Sucesso nessa nova etapa. 
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Vitrine

por GABRIELA tRENtO

FISIOFISIC

A
proveitando a época do 
ano em que estamos, em 
que começam as refle-
xões de como foi nosso 

ano e o que queremos do novo ano 
que está por vir, peço a vocês: Como 
você está se sentindo? E o que você 
fez e está fazendo por você? 

Escrevo isso a vocês não somen-
te como fisioterapeuta osteopata, 
ou como instrutora de pilates, mas 
como profissional da saúde! Saúde 
esta que depende de diversos fato-
res para estar em equilíbrio. Como 
dizia o criador da osteopatia, An-
drew Taylor Still, “O corpo tem em 
si todos os meios necessários para 
evitar ou eliminar doenças, porém 
tudo deve estar em harmonia para 
funcionar corretamente”. E o seu 
corpo, está em harmonia?

Quando tomamos consciência 
de que essa harmonia é necessária 
à nossa saúde, entramos na linha da 
prevenção, evitando, desta forma, 
diversos problemas relacionados à 
nossa saúde, como doenças ou do-
res. Sim. Podemos evitar tais situa-
ções. Como? Percebendo os sinais e 
sintomas ainda no início. Descon-
fortos, mal-estar, “maus jeitos”, má 
digestão, má postura, alterações do 
sono, alterações hormonais, lesões 
esportivas frequentes, estresse e an-
siedade.

Ouça o seu corpo. Quanto antes 
você escutá-lo e reorganizar seu sis-
tema, seja por meio da osteopatia, 
do pilates, da fisioterapia, da ativi-
dade física, da consulta médica de 
rotina, de terapias alternativas, psi-
cológicas, nutricionais, da medita-
ção, em alguns casos da associação 
de alguns desses tratamentos, ou 
seja, auxílio de algum profissional 
adequado para te orientar e te aju-
dar na escolha do melhor tratamen-

a osteopatia como prevenção
to para o seu caso, melhor e mais rá-
pido seu corpo responderá.

Em casos onde o paciente já 
tem dores, agudas ou crônicas, ou 
quando a patologia já está instala-
da, mesmo assim os resultados des-
ses tratamentos são muito eficazes e 
podem devolver o equilíbrio. Mas a 
prevenção é sempre o melhor remé-
dio. Em qualquer idade.

Inclua esse desejo na sua lista 
de presentes e uma nova rotina de 
prevenção neste ano que está por 
vir. Com a orientação correta e a 
crença de que essa iniciativa depen-
de de nós, nosso corpo agradecerá. 
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por LUCIANE MOZER

VIdA E
ESPIRITUALIdAdE

“a menDiga e O Samurai” – 
SurPreenDenTe cOnTO JaPOnêS 

que FarÁ cOm que vOcê rePenSe 
SeuS relaciOnamenTOS

Conta-se que um bravo samurai viveu na ilha de 
Hokaido, no norte do Japão. Ele era um  senhor feudal 
que possuía grandes áreas de terra, tendo, assim, mui-
tos súditos. Após uma guerra, voltou para a sua terra 
natal e decidiu que iria se casar. As mulheres mais bo-
nitas da ilha e de outras ilhas mais distantes o visita-
vam em seu palácio, sendo que muitas delas lhe ofere-
ceram, além de sua beleza e encantos, muitas riquezas. 
Nenhuma, contudo, o satisfez o suficiente para se tor-
nar sua esposa.

Um dia, uma jovem maltrapilha e simples chegou 
ao palácio do samurai e, com muita luta, conseguiu 
uma audiência: “Eu não tenho nada material para lhe 
oferecer, só posso lhe dar o grande amor que sinto por 
você”. Como prova, complementou: “Se você me per-
mitir, eu posso fazer algo para te mostrar esse amor”.  
Isso despertou a curiosidade do samurai, que lhe pediu 
para dizer o que poderia fazer.

“Vou passar 100 dias em sua varanda, sem comer ou 
beber nada, exposta à chuva, sereno, sol e frio à noite. 
Se eu aguentar esses 100 dias, você me fará a sua espo-
sa”, afirmou a jovem. 

O samurai, surpreso (embora não comovido), acei-
tou o desafio. Ele disse: “Eu aceito. Se uma mulher pode 
fazer tudo isso por mim, ela é digna de ser minha espo-
sa”. Dito isso, a mulher começou seu sacrifício. De tem-
pos em tempos, o samurai mostrava seu rosto do con-
forto de seu quarto para vê-la e acenava com o polegar.  

O dia 99 finalmente chegou, a pobre mulher, em sua 
grande simplicidade, foi ainda acometida por extrema 
fraqueza e por doenças… Então algo inesperado acon-
teceu: às 11 da noite do centésimo dia, a mulher cora-
josa se rendeu e decidiu se retirar daquele palácio. Deu 
uma olhada triste no samurai que a fitava surpreso e 
saiu sem dizer uma palavra.

Ao chegar em sua casa, seu pai já sabia da sua desis-
tência e perguntou: “Por que você desistiu de ser a es-
posa do grande samurai?” E, para seu espanto, ela res-
pondeu: “Eu tinha 99 dias e 23 horas em sua varanda, 
suportando todos os tipos de calamidades e ele foi in-
capaz se me liberar desse sacrifício. Ele meu viu sofren-
do e só me encorajou a continuar, sem mostrar nem um 
pouco de compaixão pelo meu sofrimento. Eu esperei 
todo esse tempo por um vislumbre de bondade e con-
sideração que nunca veio. Então eu entendi: uma pes-
soa tão egoísta, imprudente e cega, que só pensa em si 
mesma, não merece meu amor!” 

Isso nos faz refletir: quando você ama alguém e 
sente que para manter essa pessoa ao seu lado você 
tem que sofrer, sacrificar sua essência e até implorar, 
mesmo que doa, se retire. E não tanto porque as coisas 
ficam difíceis, mas porque quem não faz você se sen-
tir valorizado, quem não é capaz de lhe doar o melhor 
de si mesmo, será incapaz de retribuir o compromisso 
e a entrega que você dispensou a ele e, DEFINITIVA-
MENTE, você merece um amor do tamanho de si.  Pen-
se nisso!

este conto foi adaptado do site: Rincón del Tibet

SuceSSO
Ong ame Bicho promove brechó com roupas e calçados 

Com o objetivo de arre-
cadar recursos para quitar dí-
vidas, a Ong Ame Bicho pro-
moveu mais uma edição do 
brechó beneficente no sábado 
(7) na Creche Érica Maldaner, 
no Bairro Bela Vista. As ven-
das ocorreram das 8h às 17h. 

De acordo com os organiza-
dores, o movimento foi intenso 
para a comercialização de rou-
pas, calçados e acessórios. O va-
lor máximo de cada peça foi de 
R$ 5. Enquanto os pais faziam as 
compras, as crianças se diverti-
ram no pátio da escola e pude-
ram aproveitar algodão-doce. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Equipe recepcionou compradores durante todo o sábado

Movimento foi grande durante a manhã e animou equipe da Ong

PreviSãO Meteorologista Piter Scheuer conta como será o clima 
na região nos próximos meses 

O que esperar do verão 2020 no 
extremo-Oeste? 
CaMilla Constantin

A estação mais quente do 
ano começa no próximo domin-
go (22) e deve ser marcada por 
precipitações abaixo da média na 
região. De acordo com o meteo-
rologista do grupo WH Comuni-
cações, Piter Scheuer, o verão terá 
predominância de tempo seco, 
principalmente no mês de janei-
ro, com períodos prolongados de 
calor intenso e alta umidade do ar.

Entretanto, ele afirma que ao 
longo da estação também pode 
ocorrer o chamado “friozinho 
tardio”, ocasionado pelas frentes 
frias, que atuam de forma reduzi-
da até o início do outono, em mar-
ço. “Depois de dois ou três dias da 
passagem das massas de ar frio as 
temperaturas ficam mais amenas 
no início da manhã, na marca dos 
12° C. Já nas massas de ar quen-

te, as mínimas no Extremo-Oeste 
neste verão devem ficar entre 24° 
C e 25° C”, destaca. 

chuvaS irregulareS 
Os próximos meses vão ter 

precipitações abaixo da média, 

com as tradicionais pancadas de 
chuva de verão, típicas de ocor-
rer entre o fim da tarde e início da 
noite. Scheuer explica que áre-
as de instabilidade vindas do Pa-
raguai vão ocasionar tais chuvas, 
favorecidas pela umidade e pelo 

calor da tarde. “São irregulares, 
enquanto chove em um deter-
minado ponto, no município vi-
zinho não passa de um céu en-
coberto”, diz. Temporais de verão 
com ventania também podem 
ocorrer, mas de forma isolada. 

Estação terá mais calor e menor volume de chuvas 

Camilla Constantin/O Líder
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aPreSenTaÇÕeS Mais de 10 oficinas se apresentaram no Espaço Criança Sorriso

natal em Família promove 
encerramentos de oficinas da cultura

O Departamento de Cul-
tura, em parceria com a Se-
cretaria de Educação, rea-
lizou o Natal em Família na 
tarde de domingo (8) em Ma-
ravilha. O evento reuniu cen-
tenas de pessoas no Espa-
ço Criança Sorriso, marcou 
o encerramento das oficinas 
do Departamento de Cultura 

e contou com várias apresen-
tações, como danças, canto e 
instrumental.

De acordo com o muni-
cípio, foi um momento gra-
tificante, com envolvimento 
de familiares e amigos, que 
acompanharam filhos e co-
nhecidos nas apresentações. 

O município possui 15 

oficinas em andamento e 
mais de 10 se apresentaram 
no encontro. O Departamen-
to de Cultura mobiliza mais 
de 900 pessoas em todas as 
oficinas e pretende fortalecer 
os grupos em 2020. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Crianças interpretaram músicas 
durante apresentações e 

encantaram o público

Público levou cadeiras e lotou o Espaço Criança Sorriso apresentações de dança foram realizadas em frente ao palco
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inFOrme PuBliciTÁriO

em FeSTa
Cabana Bis comemora aniversário de 10 anos 

Em comemoração aos 10 anos, a Cabana bis criou 
uma nova peça publicitária que destaca a parceria 
com os clientes. Na imagem, uma semente que 
brotou e está germinando e construindo sua história. 
Na parte das mãos, a parceria com os clientes, 
colaboradores e fornecedores. 

J
á se passaram 10 anos de uma linda histó-
ria para ser celebrada. Uma década de uma 
empresa que surgiu da percepção da ne-
cessidade que os clientes tinham em ad-

quirir marcas e peças exclusivas. Foi com este 
intuito que três mulheres empreenderam no dia 
4 de dezembro de 2009 a Cabana Bis. 

O nome (Cabana) surgiu de um espaço pe-
queno e aconchegante, mas que sempre faça 
o cliente querer retornar e desejar ainda mais 
(Bis) a experiência de se vestir bem, com con-
forto, estilo e elegância. A loja no ramo do vestu-
ário multimarcas adulto tem seu diferencial pela 
qualidade, beleza, exclusividade e na prestação 
de serviços como ajustes e condicional.  

“É com muita gratidão que temos por cada 
um, em especial aos clientes, colaboradores, 
fornecedores, amigos, parceiros e familiares, 
que foi, é e sempre serão muito importantes 
para nós. Sozinhos não somos ninguém e este 
ciclo foi construído por muitas pessoas maravi-
lhosas e queremos sempre continuar a celebrar 
com vocês bons momentos, com estilo, elegân-
cia e conforto. Que muitos aniversários ainda 
possam ser somados com vocês”, destacam os 
proprietários. 

Neste mês de aniversário o cliente é quem 
ganha o presente. Nas compras em dinheiro, 
além dos costumeiros 10% de desconto, tem 
mais 10% extra pelos 10 anos da Cabana Bis. 
“Venha celebrar conosco, com as mais lindas 
opções no mundo da moda”, finalizam as pro-
prietárias. 

Fotos: Divulgação

Clientes encontram peças exclusivas na loja

ambiente aconchegante para receber os clientes 

loja Cabana bis fica na avenida Sul brasil
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eSPeTÁculO Apresentações foram realizadas no ginásio municipal e teve participação de familiares

Show de patinação encerra 
atividades do ano e encanta público 
eDerson aBi

Para encerrar o ano e mos-
trar ao público as técnicas 
aprendidas ao longo das au-
las, a turma da oficina de pa-
tinação do Departamento de 

Cultura realizou no sábado (7) 
uma grande apresentação no 
Ginásio Gelso Tadeu Lara, em 
Maravilha. 

Conforme a professora que 
ministra a oficina, Mariqueli 
Bugs, foram 13 apresentações 

com a participação de 85 pa-
tinadores. A professora foi ho-
menageada por alunos e pais 
no início das apresentações e 
recebeu diversos presentes.

Após o evento, a prefeita, 
Rosimar Maldaner, se mani-

festou sobre as apresentações. 
“Uma atividade que encanta 
pela beleza, movimentos, equi-
líbrio. Lindo demais. Quero 
agradecer nossa equipe da 
Cultura, que gere bem e com 
responsabilidade os recur-

sos públicos da pasta e faz da 
patinação e das demais ofici-
nas uma oportunidade para 
mais de 900 alunos. Diretora 
Rosi Reichert Heineck e sua 
equipe de parabéns. E tam-
bém faço um agradecimento 

especial aos alunos de todas 
as idades e famílias por con-
fiarem no trabalho, por per-
mitirem que seus filhos aces-
sem as oficinas e participem 
das atividades disponíveis”, 
afirmou. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Professora Mariqueli bugs foi homenageada por alunos e pais antes do evento

Pais foram chamados na pista para acompanhar homenagem e entrega de presentes

Show de Patinação teve apresentações individuais que encantaram o público

Espetáculo coletivo mostrou entrosamento e resultado de ensaios ao longo do ano
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Um dos diferenciais do Si-
credi enquanto cooperati-
va de crédito é que o associado 
é o dono do negócio e parti-
cipa das decisões e dos resul-
tados que são alcançados na 
instituição. Na segunda-fei-
ra (16) os associados rece-
berão em conta-corrente 
uma correção do valor mé-
dio do seu capital durante o 
ano. Em 2019, a correção é de 
6,21%, totalizando R$ 4,6 mi-
lhões que serão distribuídos 
com percentual igualitário.

O presidente do Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG, Eu-
genio Poltronieri, explica como 
é realizado este processo que 

beneficia os associados. “A defi-
nição de distribuirmos este va-
lor foi do Conselho de Admi-
nistração e ela é alicerçada no 
Estatuto Social da Cooperati-
va. Para nós, é uma grande sa-
tisfação saber que estamos re-
tornando este valor a quem 
mantém a cooperativa”, destaca. 

Além dos R$ 4,6 milhões, os 
associados receberão em 2020 
a tradicional distribuição de re-
sultados referente ao exercí-
cio 2019, conforme proposta a 
ser deliberada nas próximas as-
sembleias. Esta distribuição 
será proporcional às movimen-
tações financeiras de cada as-
sociado durante o exercício. 

reSulTaDOS

encOnTrO

Sicredi irá distribuir 
r$ 4,6 milhões na 
próxima semana

clubes de mães se encontram para reunião e 
encerramento do ano
Carine arenHarDt

A reunião foi realizada na 
terça-feira (10) com a partici-
pação de presidentes e repre-
sentantes dos clubes de mães 
de Maravilha. Realizado na 
sala de reuniões da prefeitu-
ra, o encontro teve também 
a participação do secretá-
rio de Esportes, Edinar Zar-
do, secretária de assistência 
social, Kathiucya Immig, e a 

prefeita, Rosimar Maldaner.
Conforme a coordena-

dora dos clubes, Nilva Mi-
chels, foi feita a avaliação do 
ano 2019 e também tratativas 
para atividades em 2020. O 
secretário de Esportes falou 
sobre a realização dos jogos 
dos clubes de mães em mar-
ço de 2020 e organização da 
Copa Maravilha para janeiro, 

fazendo um convite para que 
os clubes auxiliem na prepa-
ração dos alimentos para os 
atletas. A secretária de assis-
tência social, Kathiucya Im-
mig, e a prefeita, Rosimar 
Maldaner, trataram sobre 
projetos e parcerias do muni-
cípio com os clubes de mães.  

O encontro teve ainda a 
participação de uma repre-

sentante da empresa Real-
ta confirmando a parceria 
para 2020 para oferta de no-
vos cursos. Os clubes têm 
ainda a parceria com o Se-
nar, que também deve ofe-
recer capacitações no pró-
ximo ano. O encontro 
finalizou com um momen-
to de confraternização e re-
velação do amigo-secreto.  

reunião teve a presença e presidentes e representantes dos clubes de mãesCoordenadora dos clubes, Nilva Michels

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

SanTa caTarina Uma nova legislação estadual foi sancionada nesta 
semana pelo governo do Estado 

ministério Público vai fiscalizar uso de 
recursos arrecadados em campanhas solidárias 

Agora é lei. Organizadores de 
campanhas solidárias para arreca-
dação de recursos voltados a tra-
tamento de saúde de menores, 
idosos ou incapazes e pessoas hi-
possuficientes agora precisam abrir 
uma conta bancária para receber e 
administrar o dinheiro doado pela 
comunidade.

O projeto de lei 67/2019, apre-
sentado pelo deputado Fernando 
Krelling (MDB), foi aprovado pelos 
deputados estaduais em novembro e 
sancionado pelo governador Carlos 
Moisés da Silva na quarta-feira (11). 

O PL passa a ser a lei 17.822/2019.
Além da abertura da conta ban-

cária, os organizadores deste tipo de 
ação precisam prestar contas ao Mi-
nistério Público de como os recursos 
doados são aplicados. A intenção é 
dar mais transparência a quem doa e 
segurança aos beneficiados.

“Queremos evitar que os benefi-
ciados pelas doações sejam prejudi-
cados futuramente por pessoas mal
-intencionadas que acabam fazendo 
campanhas de arrecadações para si 
e não ajudando ao próximo”, expli-
cou o deputado Fernando Krelling. Proposta é de autoria do deputado estadual Fernando Krelling

Divulgação

recOnhecimenTO
Servidores da Saúde 
são homenageados

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha homenageou na 
terça-feira (10) um grupo de 
servidores públicos pelo tra-
balho prestado à comuni-
dade. A prefeita, Rosimar 
Maldaner, o vice-prefei-
to, Sandro Donati, e a se-
cretária de Saúde, Miriane 
Sartori, entregaram pla-
cas em agradecimento. 

Na ocasião, os profissio-
nais contaram um pouco de 
sua história e experiência no 
setor da Saúde. São eles: La-
ércio Fornasari, Solange Lei-
da, Danira Liberali, Ivanete 
Zambon, Anira da Silva, Sir-
lei Orlandi Betti, Lourdes Ba-
naceski e Marlene Castanha. 
Em fevereiro de 2020 um novo 
grupo será homenageado.

Oito profissionais receberam a homenagem

Divulgação
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RON LEIBMAN
O ator ron leibman morreu 
no dia 6 de dezembro, aos 82 
anos. Ficou mais famoso por 

viver o rabugento dr. Green, na 
série Friends. atuou em teatro, 

cinema e nas séries Kaz e Família Soprano. Seu 
último trabalho foi na série O archer.

JUICE WRLD
O rapper Juice Wrld morreu no 
dia 8 de dezembro, aos 21 anos, 
após sofrer uma convulsão. 

Teve o primeiro sucesso em 2018, 
com lucid Dreams, e já estava nas 

principais paradas mundiais.

CAROLL SPINNEY
O dublador e marionetista 
Caroll Spinney morreu no dia 
8 de dezembro, aos 85 anos. 

Ficou famoso por interpretar e 
dublar os personagens Garibaldo e 

Oscar Grouch, do programa infantil Vila Sésamo. 
Spinney interpretou os personagens de 1969 até 
2018, quando se aposentou.

PETE FRATES
O atleta Pete Frates morreu no 
dia 9 de dezembro, aos 34 anos. 
Ele era jogador de baseball na 

boston College e em 2012 foi 
diagnosticado com Esclerose lateral 

amiotrófica. Frates ficou conhecido como inspiração 
do desafio do balde de Gelo, que tomou conta das 
redes sociais e uniu anônimos e famosos, chegando 
a somar 220 milhões de dólares para financiar 
pesquisas sobre a doença. 

RODRIGO MOTTA
O bailarino rodrigo 
Motta morreu no dia 9 de 
dezembro, aos 28 anos. 

Segundo informações divulgadas pela imprensa, 
ele teria sido assassinado após uma briga. O 
carioca era morador do Vidigal e ficou conhecido 
depois de participar do clipe Vai Malandra, da 
cantora anitta, produzido em 2017.

MARIE FREDRIKSSON
a vocalista do roxette, Marie 
Fredriksson, morreu no dia 
10 de dezembro, aos 61 

anos, vítima de câncer no 
cérebro. O roxette foi uma 

dupla de música pop rock sueca que alcançou 
sucesso mundial entre o fim dos anos 1980 e 
meados da década de 1990, vendendo cerca 
de 75 milhões de álbuns no mundo todo. a 
cantora gravou também 11 discos solo. 

DAVID BELLAMY
O apresentador de televisão e ambientalista 
britânico David bellamy morreu no dia 11 de 
dezembro, aos 86 anos. Ícone da televisão 
mundial, apresentou mais de 400 programas e 
escreveu 45 livros. 

DIONATAN FURLAN DHEIN
Faleceu no dia 9 de dezembro, aos 25 anos. 
Seu corpo foi velado na igreja Evangélica 
betel em São Miguel do Oeste e sepultado no 
cemitério do bairro São Gotardo.

FRANCIELE CRISTINA MUHL
Faleceu no dia 10 de dezembro, no hospital 
Santa rita de Cassia, aos 59 anos. Seu corpo 
foi velado na igreja Católica do bairro Sagrado 
Coração de Jesus, em São Miguel do Oeste, e 
sepultado no Cemitério São Miguel e almas.

ORACILDO FONTOURA DA SILVA
Faleceu no dia 10 de dezembro, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 83 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja do Evangélico 
Quadrangular e na igreja Católica de Paraíso e 

OBItuÁRIO

Diana Heinz 

O LEO Clube Maravilha 
promoveu em março uma pa-
lestra no Lar de Convivência. 
A “Palestra do CHA” lotou o lo-
cal com a presença de aproxi-
madamente 350 pessoas. A ação 
fez parte da Campanha de Li-
derança e o evento beneficen-
te abordou conhecimento, ha-

bilidade e atitude (CHA). 
Metade do valor arreca-

dado com a palestra foi doado 
para a Apae Marisol. O repasse 
foi realizado na sede da entida-
de em forma de cheque. Confor-
me a presidente do Clube, Dja-
naina Manfrin, foram doados R$ 
2.106,50. O restante do lucro fi-
cou com a entidade para a rea-
lização de outras campanhas. 

rePaSSe
leO clube doa 
recurso para apae

Foram doados r$ 2.106,50

Divulgação

maravilha Investimento é de mais de R$ 190 mil para pintura 
interna, adequação da área de circulação e reforma do ginásio 

município assina ordem de 
serviço para obras no caic 
Carine arenHarDt

A empresa P & F Pavimen-
tação e Saneamento Eireli rece-
beu nesta semana a ordem de 
serviço para início das obras no 
Centro Educacional Mundo In-
fantil (Caic), em Maravilha. A 
assinatura foi na manhã de se-
gunda-feira (9), na escola, com 
a presença da prefeita, Rosimar 
Maldaner; vice-prefeito, San-
dro Donati; secretária de Educa-
ção, Rosiméri Rodrigues da Sil-
va; representante da empresa 
vencedora da licitação, Djona-
ta Rafael Winki; diretora, Ester 
Rollwagen; e professores. 

A secretária de Educação 
explica que a obra contempla 

pintura externa, reforma do gi-
násio com ampliação e pintura 
da quadra de esportes, melho-
rias nas janelas e adequações 
na área de circulação dos alu-
nos, com troca de piso. Tam-

bém será feita a lavagem do te-
lhado. O investimento é de mais 
de R$ 190 mil. 

A empresa tem o prazo de 
45 dias para executar o serviço. 
A secretária destaca que o ob-

jetivo é que o trabalho seja con-
cluído até o início do ano letivo 
2020. Ela afirma que o municí-
pio também está licitando a pin-
tura interna, que vai contemplar 
todas as salas da escola. 

Carine Arenhardt/O Líder

Equipe da escola, empresa e governo municipal participaram da assinatura da ordem de serviço

sepultado no cemitério católico de Paraíso.

CATARINA ARPINI TURANI
Faleceu no dia 10 de dezembro, em sua 
residência em Tubarão, aos 66 anos. Seu corpo 
foi velado em Tubarão e sepultado no cemitério 
municipal.

FAUSTINO FOSSATO
Faleceu no dia 10 de dezembro, no hospital 
regional de São Miguel do Oeste, aos 72 
anos. Seu corpo foi velado na Cripta da igreja 
Matriz de anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

ARLINDO KAPPAUN 
Faleceu no dia 12 de dezembro, no hospital 
São José, aos 71 anos. Seu corpo foi velado no 
salão da comunidade da linha Guaraipo, em 
Maravilha, e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha.

CAROLINA GOTARDO 
Faleceu no dia 12 de dezembro, no hospital 
São José, aos 69 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária municipal de Maravilha e 

sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

JOÃO MOSALTE FARIAS DE PAULA
Faleceu no dia 12 de dezembro, no hospital 
regional de Chapecó. Seu corpo foi velado na 
igreja do bairro Salete e sepultado no cemitério 
católico de Guaraciaba.

FRANCISCO NAVARO DA SILVA
Faleceu no dia 12 de dezembro, no hospital 
São José de Maravilha, aos 70 anos. Seu 
corpo foi velado na igreja Pentecostal Casa de 
Oração de iraceminha e sepultado no cemitério 
municipal de iraceminha.

ANGELIN SCAIN
Faleceu no dia 13 de dezembro, aos 57 anos. 
Seu corpo foi velado no salão do bairro Salete 
em São Miguel do Oeste e sepultado no 
cemitério São Miguel e almas.

AMADEU CARNEIRO LOBO
Faleceu no dia 13 de dezembro, no hospital 
regional, aos 59 anos. Seu corpo foi velado 
na igreja da linha limeira, em Paraíso, e 
sepultado no cemitério da comunidade.



,  MaraVilha 14 DE DEzEMbrO DE 201928

COtIDIANO

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

FarÓiS De neBlina

Nas abordagens realizadas percebe-se um número 
considerável de veículos instalando de modo incorreto o 
farol de neblina.

Não é difícil notar veículos com instalações artesanais, 
principalmente colocando os faróis próximos à placa de 
identificação do veículo. 

Sabe-se que uma má instalação no sistema de ilumina-
ção gera o ofuscamento da visão dos condutores de veícu-
los que transitam em sentido contrário ou até no mesmo 
sentido, quando refletidos nos retrovisores, favorecendo o 
acontecimento de um acidente de trânsito, principalmen-
te nas curvas.

Por isso, no ano 2007 o Contran emitiu a Resolução 
227, a qual dentre tantos outros assuntos, tratou de forma 
específica sobre a instalação do farol de neblina. 

Assim, é permitido um par que deve estar posicionado:
– Na largura: mais afastado do plano longitudinal me-

diano do veículo, não deve estar a mais de 400 mm do ex-
tremo da largura total do veículo.

– Na altura: não inferior a 250 mm acima do solo para 
veículos da categoria M1 e N1 e não superior a 800 mm 
acima do solo, sendo que para as outras categorias de ve-
ículo não há nenhum requisito. Categoria M1 significa 
que é veículo automotor destinado ao transporte de pas-
sageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusi-
ve o condutor, e a categoria N1 é veículo automotor para 
o transporte de carga, tendo peso bruto total não superior 
a 3,5 toneladas.

– No comprimento: na dianteira do veículo e instala-
do de maneira tal que a luz emitida não cause desconforto 
ao motorista, diretamente nem indiretamente através dos 
espelhos retrovisores e/ou de outras superfícies refletivas 
do veículo.

Importante é mencionar que a orientação do farol é 
para a frente do veículo, sendo que o alinhamento dos fa-
róis de neblina dianteiros não deve variar de posição em 
função do esterçamento da direção. Também, não deve 
causar ofuscamento ou desconforto aos motoristas vindo 
na mão contrária ou outros usuários da via.

Registra-se ainda que deve ser permitido ligar e des-
ligar os faróis de neblina dianteiros independentemente 
dos faróis alto, dos faróis baixo ou qualquer combinação 
de faróis alto e baixo.

Aproveitem a nossa dica e faça do trânsito um lugar 
mais seguro.

 Tenham todos uma boa semana!

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

Maravilha/SC | Rua 27 de Julho, 2081

DianTe De uma DeTerminaÇãO 
JuSTa, naDa É imPOSSÍvel

 Uma vez que tiver determinado “Isto 
é bom, é preciso ser feito”, passe para a prá-
tica, com coragem, convicto de que essa é 
a sentença final de Deus que Se aloja den-
tro de você. Habitue-se a colocar em práti-
ca o que determinou, considerando que se 
deixar de fazê-lo prolongar-se-á o tempo 
de sofrimento nesta vida. Diante de uma 
firme determinação, todos os obstáculos 
desaparecem e o caminho se torna plano.

Um incêndio de grandes pro-
porções atingiu uma residência na 
madrugada de ontem (13) no inte-
rior de São Miguel do Oeste. Quan-
do os bombeiros chegaram ao lo-
cal encontraram a casa, que era 
quase toda de madeira, pratica-
mente tomada pelo fogo. Imedia-
tamente os combatentes inicia-
ram o controle das chamas, porém 

não foi possível salvar nada. Um 
veículo estava na garagem e tam-
bém foi destruído pelo fogo. 

Angelin Scain, de 57 anos, 
morava sozinho na residên-
cia. O corpo dele foi encontra-
do pelos bombeiros na par-
te térrea da casa. A suspeita é 
de que o homem estava sobre 
a cama no momento do fogo. 

TragÉDia
homem morre carbonizado 
em incêndio de residência 

Br-282 Todos os integrantes do veículo eram haitianos

quatro pessoas morrem em acidente 
após carro cair em ribanceira

Um grave acidente de 
trânsito foi registrado por vol-
ta das 7h de segunda-feira (9), 
na BR-282, na altura da Li-
nha Navegantes, em Pinhal-
zinho. O carro, com placas de 
Itá, fazia o sentido Pinhalzi-
nho a Maravilha, quando saiu 
da pista e desceu uma riban-
ceira. 

O Corpo de Bombeiros de 
Pinhalzinho atendeu a ocor-
rência, com apoio de guar-

nições de cidades vizinhas. 
Segundo o Corpo de Bombei-
ros, no veículo estavam cin-
co passageiros. Quatro pes-
soas morreram no local e um 
jovem de 16 anos foi encami-
nhado ao hospital em estado 
gravíssimo. 

Conforme informações 
do Samu de Maravilha, que 
auxiliou na ocorrência, os 
ocupantes eram haitianos e 
estavam presos nas ferragens. Samu e bombeiros trabalharam para retirar corpos dos veículos e socorrer sobrevivente

 Samu de Maravilha

FlOr DO SerTãO

inveSTigaÇãO

Polícia militar recebe fuzil para uso no município

Três pessoas são indiciadas em operação 
contra o tráfico de drogas

A Polícia Militar rece-
beu um fuzil Taurus para o tra-
balho no município de Flor 
do Sertão. A arma foi adquiri-
da após convênio firmado no 
mês de março entre a adminis-
tração de Flor do Sertão e a Po-
lícia Militar de Santa Catarina. 

De acordo com o coman-

dante da Polícia Militar local, ter-
ceiro-sargento Delcio Pigatto, o 
fuzil será utilizado nas atividades 
que mais põem em risco a segu-
rança pública do município. Os 
policiais serão treinados para uso 
do novo armamento, que teve in-
vestimento de pouco mais de R$ 
9 mil, com cinco carregadores.

A Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Polícia de Maravi-
lha, concluiu a investigação na 
Operação Reclusos e indiciou 
três pessoas por tráfico de dro-
gas e associação para o tráfico.

Em novembro foram cumpridos 
quatro mandados de busca e apreen-
são, sendo apreendidas diversas por-
ções de cocaína e quantia em dinhei-
ro. Uma pessoa de 29 anos foi presa. 

Segundo a Polícia Civil, presos 
(reclusos), ao realizarem trabalho 
fora da Unidade Prisional, estavam 

tendo acesso a drogas. Além de for-
necer drogas aos presos que realiza-
vam trabalho externo, ficou demons-
trado que o grupo criminoso vendia 
drogas ilícitas a diversas pessoas, in-
clusive no município de Cunha Porã.

Os envolvidos foram indi-
ciados pelos crimes de tráfi-
co de drogas e associação para 
o tráfico, cuja pena pode che-
gar a até 25 anos de reclusão.

Sargento Pigatto recebe armamento após convênio entre prefeitura e PM

Polícia Militar

após operação da Polícia Civil, 
ficou comprovada venda de 

drogas na região

Polícia Civil
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amec Associação mantém, com auxílio de pais e patrocinadores, dois polos de treinamento em Maravilha 

Projeto Social envolve esporte com 
aprendizado e disciplina 

No dia 15 de maio deste ano nascia 
um projeto social em Maravilha com a 
intenção de dar oportunidade aos me-
ninos da Cidade das Crianças que gos-
tam do futsal, a Associação Maravilhen-
se de Esporte e Cultura. Desde então a 
iniciativa vem dando certo e o projeto 
conta com dois polos em pleno funcio-

namento.
Sempre com o apoio dos pais de atle-

tas e patrocinadores, a Amec atende cen-
tenas de crianças, que aprendem a cultu-
ra, disciplina e o esporte. A ação da Amec 
não fica dentro das quatro linhas da qua-
dra de futsal e em pouco mais de seis 
meses desenvolveu diversos projetos. 

TreinOS De FuTSal
São disponibilizados treinos de futsal duas vezes por semana para cada turma de alunos, 
de forma gratuita, em dois polos de treinamentos (Caic e salão paroquial católico).

enTrega De FarDamenTOS eSPOrTivOS
Foram entregues aproximadamente 250 uniformes esportivos aos alunos do projeto. 

FeSTival De inTegraÇãO 
Com a escolinha do bugre do Oeste em São Miguel do Oeste, cerca de 100 alunos participaram 
do evento que teve como objetivo a socialização e a amizade que o esporte proporciona. 

BOaS nOTaS/
Frequência  
Para poder participar os 
atletas devem estar com 
frequência regular e boas 
notas em sala de aula. 

PrOgrama raciOcÍniO 
lÓgicO/SuPercÉreBrO
Em parceria com a horus Faculdades, foram 
desenvolvidas ao longo do ano atividades que 
visaram a melhora do desempenho cognitivo e 
aprendizagem dos alunos da amec.

ParaDa 27 De JulhO 
No dia do aniversário do município de Maravilha e no Dia 
da independência do brasil os participantes da amec 
desfilam pelas avenidas da cidade. 

DOaÇÕeS 
a amec realizou a doação de bandejas de feijoada para os 
lares de idosos Santa barbara e Coração de Maria. Foram 
também doados r$ 300 para a associação de Pais e 
Professores (aPP) do Caic. 

FeiJOaDa BeneFicenTe 
Foram comercializadas 275 bandejas 
de feijoadas, cujos recursos foram para 
manutenção das atividades da escolinha.

FeSTival De FuTSal 
Evento contou com a participação dos alunos da escolinha, pais e patrocinadores 
do projeto. Na ocasião foi realizado o Festival de Futsal, que teve a presença de 
equipes dos pais e das mães de alunos do projeto, festival do sorvete, brinquedos 
infláveis e cama elástica, que fizeram a diversão dos participantes.

PaleSTra 
ivete Crespani, graduada em ciências 
contábeis e pós-graduada em 
desenvolvimento e liderança e graduanda 
de recursos humanos e gestão financeira 
palestrou para os atletas da amec. O 
tema foi foco, respeito e disciplina

Fotos: Divulgação
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 ONEIdE BEHLING

velOcrOSS Conquista do título veio no domingo (8), em Descanso

menino de maravilha é 
campeão da copa Oestina

O jovem piloto maravi-
lhense Luís Felipe Piltz, de 
11 anos, integrante da equi-
pe Terremoto, é campeão da 
Copa Oestina de Velocross, 
categoria 65 cilindradas. A 
conquista do título veio no 
domingo (8), em Descanso. O 
menino ficou em primeiro lu-
gar da última etapa da compe-
tição de 2019 e com a coloca-
ção alcançou o troféu maior 
entre os competidores.

Piltz participa também da 
Copa Secreta da modalidade, 
na qual já é campeão anteci-
pado em 2019. Na Copa Secre-
ta tem mais uma etapa para 
competir e no próximo ano o 
maravilhense vai estrear nas 
competições na categoria 85 
cilindradas. Este foi o último 
ano dele na 65 cilindradas. luís Felipe Piltz acumula também o título da Copa Secreta

Divulgação

Na última semana as 
equipes de vôlei de Maravilha 
realizaram competições nos 
dois naipes. Tanto as equipes 
masculinas da AMV/SEJL, 
quanto as femininas, do pro-
jeto Vida Vôlei/Unopar/Ma-
crolar/SEJL/João XXIII/Avio-
este participaram.

De acordo com os orga-
nizadores, foram mais de 100 
jogos, com 35 equipes divi-
didas em três categorias no 
masculino, cinco categorias 
no feminino e uma mista. A 
atividade foi o encerramen-
to simbólico das atividades 
em 2019.

Thomas Zardo, que é um 
dos professores que acom-
panha a modalidade em Ma-
ravilha, agradece aos que 
apoiaram em 2019. “Que-
remos agradecer a todas as 
crianças, jovens e adultos 
pelo ano de muitas conquis-
tas, realizações, crescimen-
to da nossa modalidade, e 
também visibilidade em ní-
vel que nem imaginávamos, 
botamos o voleibol maravi-
lhense em destaque. Graças à 
administração pública muni-

maravilha
competições internas são realizadas na 
modalidade de vôlei 

cipal e a Secretaria Municipal 
de Esportes, Juventude e La-

zer e nossos patrocinadores, 
tivemos mais um ano fantás-

tico e 2020 será melhor ainda”, 
projeta.

Fotos: Divulgação

Cinco categorias competiram no feminino

No masculino, três categorias participaram

É camPeãO 
Com o 0 a 0 no tempo normal, a equipe Ginástica de 

Riqueza acabou faturando o título do Campeonato Regio-
nal de Amadores nos pênaltis em São Carlos, na terça-fei-
ra (10). O jogo foi de muita marcação e gols perdidos. Os 
dois tempos foram equilibrados, com boas chances para 
as duas equipes. No entanto, os sistemas defensivos e, 
principalmente, os goleiros, que estavam inspirados, le-
varam a melhor e mantiveram o placar zerado. Também 
tem que ser destacado o goleiro Índio de Riqueza, que pe-
gou três penalidades. Sim, defendeu três cobranças e ga-
rantiu o caneco na competição.

FuTeBOl 
Será o primeiro fim de semana após o encerramen-

to do Brasileirão. Os apaixonados por futebol dizem que 
pode faltar tudo na vida, arroz, feijão e pão. Só não pode 
faltar mesmo é o admirável futebol. E tem muito futebol 
por aí! Jogos superlegais na Liga dos Campeões, Flamen-
go no Mundial de Clubes, Campeonato Inglês e a Copa RS. 
Calma gente, em janeiro já tem os estaduais.

eScOlhaS
Assistindo a premiação dos melhores do Brasileirão 

pela TV, quando apareceu o Arrascaeta, me fez lembrar que 
esse fechamento de ano está sendo para reforçar que a vida 
é mesmo feita de escolhas. E a do Arrascaeta em trocar o 
Cruzeiro pelo Flamengo foi a melhor da temporada.

FeSTa
Foi muito especial a festa de premiação dos melhores 

do Brasileirão. A CBF valorizou o futebol brasileiro com 
troféus individuais e coletivos que foram entregues aos 
maiores destaques do Brasileirão masculino e feminino. 
Também foram lembrados os grandes campeões nacio-
nais da temporada. Flamengo Série A, Bragantino Série 
B, Náutico Série C, Brusque Série D, Ferroviária Femini-
no A-1 e São Paulo Feminino A-2. Ao longo da cerimônia, 
convidados ilustres fora chamados ao palco para entre-
gar os troféus. Confesso que me emocionei com a lenda 
Zagallo, bastante debilitado, o velho Lobo fez questão de 
participar da festa.

SeleÇãO 
Flamengo dominou quase completamente a seleção 

do campeonato. Foram nove representantes no time, que 
teve apenas dois do Athletico Paranaense. A seleção ficou 
assim: Santos, goleiro do Athletico Paranaense. Rafinha, 
lateral direito do Flamengo. Rodrigo Caio e Pablo Marí, 
zagueiros do Flamengo. Filipe Luís, lateral esquerdo do 
Flamengo. Bruno Guimarães, meia do Athletico Parana-
ense. Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, meias do Fla-
mengo. E os atacantes cariocas Bruno Henrique e Gabriel 
Barbosa. Melhor técnico, Jorge Jesus do Flamengo. Cra-
que do campeonato, Bruno Henrique. E a revelação foi o 
jovem Michael do Goiás.

ranKing 
Confederação Brasileira de Futebol divulgou o 

ranking, que leva em conta as campanhas dos clubes nos 
torneios nacionais nos últimos cinco anos e atribui uma 
quantidade de pontos para cada meta consolidada. Mes-
mo após título do Flamengo é o Palmeiras, com três títulos 
nacionais nos últimos anos, quem lidera o ranking. Grê-
mio é o terceiro colocado, e o Internacional ocupa a mo-
desta nona colocação.
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Na tarde da segunda-feira (9) 
foram realizados jogos amistosos 
envolvendo as equipes de futsal de 
Santa Terezinha do Progresso e de 
Tigrinhos. As partidas foram no gi-
násio municipal de Santa Terezi-
nha do Progresso, nas categorias 
sub-17, sub-14 e sub-12 masculino, 
além da categoria sub-17 feminino. 

De acordo com o professor 
Tiego Drumm, as equipes teresi-
nhanas foram derrotadas nas ca-
tegorias masculinas e venceram 
o jogo na categoria feminina pelo 
placar de 2 x 1. Os demais resul-
tados foram 5 x 1 (sub-17), 6 x 0 
(sub-14) e 6 x 2 (sub-12). “Utiliza-
mos esses jogos para fazer uma 

avaliação dos primeiros seis me-
ses de trabalho. Utilizamos em to-
dos os jogos atletas com idades 
abaixo para poder fazer uma pro-
jeção dos aspectos que temos que 
evoluir já pensando na tempo-
rada de 2020”, finaliza Drumm.

Hoje (14) serão realiza-
das, em Iraceminha, as finais do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol Suíço nas categorias vetera-
no, máster, feminino e masculi-
no livre. As partidas começam às 
16h com a decisão do veterano 
entre Grêmio Planalto x Associa-
ção São Pedro Biguá, às 17h tem, 
no máster, Os Amigos x Boleiros, 
mais tarde, pelo naipe feminino, 
decidem E.C. Canarinho x Grê-
mio Moroé e às 19h o Bar do Aldo 
decide contra o Grêmio Moroé na 
categoria masculino livre. As par-
tidas serão no campo da Associa-
ção dos Servidores Públicos Mu-
nicipais de Iraceminha (Aspumi). 

No dia 6 ocorreram as semifi-

SuÍÇO As partidas começam às 16h com a decisão do veterano entre 
Grêmio Planalto x Associação São Pedro Biguá

iraceminha decide os 
melhores do ano 

Partidas foram realizadas na sede da aspumi 

nais nas categorias veterano, más-
ter e veterano e no sábado (7) foi 
na categoria máster e feminino. 
No veterano JK/Sicoob 0 x 1 Grê-
mio Planalto e Associação São 

Pedro Biguá 2 x 1 Associação São 
José; na máster Associação São 
José  0 x 1 Os Amigos; feminino, 
Grêmio Moroé já estava classifica-
do para a final e aguardava as ad-

versárias do jogo entre Biguazinho 
0 x 3 EC Canarinho; e nos pênaltis 
foi decidida uma das vagas para a 
final do máster entre Os Boleiros 
5 x 3 Associação São Pedro Biguá. 

FuTSal 
amistosos são realizados para avalição de atletas 

além dos testes, jogos também 
foram de integração

Divulgação

Com passagem pela equi-
pe de futsal comandada pelo téc-
nico Gian Mauro Silva, da Se-
cretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer/Acema de Maravilha, 
em 2017, o goleiro Rafael Ba-
lan foi campeão da Liga Nacio-
nal de Futsal, no último fim de 
semana. O atleta levantou o ca-
neco nacional jogando pelo 
Pato Futsal de Pato Branco/PR.

No time de Maravilha o go-
leiro atuou na disputa da Copa 

Sudoeste na modalidade sub-17, 
em 2017. A competição foi dis-
putada em Clevelândia, também 
no Estado paranaense. Naque-
le ano Maravilha ficou com a ter-
ceira colocação da Copa Sudoes-
te. Balan foi trazido pelo técnico 
Silva, juntamente com o pivô Ne-
gueba, que depois também teve 
passagem pelo time profissional 
do Pato Futsal.  “Parabenizamos 
o atleta e desejamos muita sor-
te na sua carreira”, finaliza Silva. 

No sábado (7), em Pinhalzi-
nho, as equipes WS Team de jiu-
jítsu de Maravilha e Pinhalzinho 
tiveram a promoção de dois no-
vos faixas marrom: Wesley Guer-
ra e Sérgio Garcia, de um faixa 
roxa: Luís Von Dentz e de cinco fai-
xas azul: Andrei Luiz Lorenzet-
ti, Michel Flores, Sandra Dessoy, 

Leid Guerra e Maiquel Siqueira. 
De acordo com os dirigentes 

da equipe, as promoções são resul-
tados de disciplina e determinação 
demonstrada. “Na busca pela ex-
celência técnica e perfeição de ca-
ráter, assim como pela dedicação 
aos valores da equipe WS Team e 
ao jiu-jítsu brasileiro”, ressaltam. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

velOcrOSS minimOTOS liga naciOnal 

TrOca De Faixa

hayane da lus é campeã 
da categoria kids 

Piloto de maravilha é 
campeão da copa Oestina 

ex-atleta de maravilha 
é campeão no futsal 

integrantes de equipe de 
jiu-jítsu são promovidos 

A piloto de velocross de Iraceminha Hayane da Lus foi campeã 
da Copa Oestina, na categoria kids, no último fim de semana. Na eta-
pa de Descanso no domingo (8), ela ficou em segundo lugar e com 
a colocação conseguiu pontuação suficiente para conquistar o tí-
tulo principal do ano. Para o próximo ano a intenção é disputar as 
competições regionais e o campeonato gaúcho da modalidade. 

Domingo (8) foi dia de comemorar mais um título para a Cidade 
das Crianças. Desta vez com Matheus do Nascimento Costa, que con-
quistou o título da Copa Oestina de Velocross na categoria minimotos. A 
confirmação do título veio na etapa de Descanso, quando o piloto ma-
ravilhense ficou na segunda colocação. A posição foi suficiente para so-
mar os pontos necessários para a conquista do título da Copa Oestina.  

Foram promovidos dois faixas marrom, um faixa roxa e cinco faixas azul

Divulgação



PÁgina 27Ordem de serviço foi assinada pela prefeita, Rosimar Maldaner, e o trabalho começou nesta semana

começa a obra de reforma 
e pintura no caic

eDucaÇãO  
Carine Arenhardt/O Líder


