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na primeira edição de janeiro de 2017 o jornal O líder publicou a cobertura da posse dos eleitos em 2016, nos 
municípios de Bom jesus do Oeste, maravilha, modelo, iraceminha, São miguel da Boa vista e Tigrinhos. 

BOM jESUS DO OESTE 
Prefeito: Ronaldo Luiz Senger (PSD)
Vice-prefeito: Ivonir José Santolin (PSDB)

Vereadores 
Antonio Nascimento (PSDB)
Eleni Schmitt (PMDB)
Elmer Zimmermann (PP)
Hari Schmidt (PSD)

Ivaldo Ribeiro (PP)
Ivanor Belolli (PT)
Loreni Seider (PT)
Nelson Wisnieski (PSD)
Sidnei Walker (PMDB)

MARAVILHA 
Prefeita: Rosimar Maldaner (PMDB)
Vice-prefeito: Sandro Donati (PMDB)

Cleber Pertussatti (PMDB)
Eder Moraes (PMDB)
Gilmar Castanha (PMDB)
Itamar Adler (PSD)
Jandir Primon (PP)
Jeovany Folle (PSDB)

Láurio Stieler (PP)
Luís Hermes 
Brescovici (DEM)
Marclei Grando (PMDB)
Natalino Prante (PP)
Pedro Gilberto Ioris (PMDB)

Vereadores

MODELO 
Prefeito: Ricardo Luís Maldaner (PMDB)
Vice-prefeito: Aldecir Antônio Bolis (PMDB)

Vereadores
Alsemir dos Santos (PSD)
Cecília Ram-
bo Geller (PMDB)
Daniel Lang (PSD)
Dirceu Silveira (PSD)

Hélio Trevisan (PP)
Lenoir Rintzel (PT)
Márcia Terezinha Ja-
coby (PMDB) 
Nadir Nicoli (PSDB)
Sérgio Cesco (PSDB)

TIGRInHOS 
Prefeito: Derli de Oliveira (PMDB)
Vice-prefeito: Milton Huppes (PMDB)

Ademar Badia (PMDB)
Antônio Manfrin (PSDB)
Cleiton da Silva (PMDB)
Djalma Santos Mio-
rando (PMDB)
Gilberto Cybulski (PSD)

Gilmar Stieler (PSD)
Miguel Claudino da 
Rossa (PMDB)
Silvênio João Sch-
neider (PMDB)
Volmar de Oliveira (PMDB)

Vereadores 

IRACEMInHA
Prefeito: Jean Carlos Nyland (PMDB)
Vice-prefeito: Roberto Foresti (PR)

* miguel Defaveri assumiu no lugar de Sérgio Stumm, eleito 
pelo PmDB, que teve a candidatura indeferida pela justiça 
Eleitoral de maravilha

Vereadores
Alda de Marco (PMDB)
Carlinho Lorenzini (PSDB)
Celestino Tumeleiro (PMDB)
Claudir da Rosa (PSD)

Danir Chiellê (PSD)
Iraci Pasqualotto (PMDB)
Miguel Defaveri* (PMDB)
Josemar Simionato (PMDB)
Valdecir Piton (PR)

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Prefeito: Vilmar Schmaedecke (PSB)
Vice-prefeito: Jonas Signor (PR)

Adriane Lenir Formehl (PR)
Adriano Magioni (PR)
Aleri Risso (PSDB)
Daniela Conte Zo-
natto (PMDB)

Edson César Rigotti (PP)
Jairo Antonio Luft (PT)
João Laerte dos Santos (PSB)
Mauro José Muller (PSDB)
Miguel Oli Thiago (DEM)

Vereadores

ASSASSInATO

TRADIÇÃO 

Polícia busca suspeitos 
de matar pastora após 
sequestro em Pinhalzinho

Chave da cidade foi 
entregue aos Reis Magos 

O corpo da pastora Lu-
ciane dos Santos, de 29 anos, 
foi localizado no município 
de Saudades, em avançado 
estado de decomposição, por 
moradores, que acionaram a 
polícia. A pastora foi encon-
trada amarrada em meio a 
árvores, às margens da BR-
282. Após a localização do 
corpo, o Instituto Médico Le-
gal (IML) fez a identificação.

RELEMBRE 
O CASO

A princípio, foi rela-
tado que no dia 19 de de-
zembro de 2016 a pasto-
ra e o marido, Valdemar dos 
Santos, pastor da Igreja As-
sembleia de Deus de Pi-
nhalzinho, haviam sido se-
questrados após assalto na 
residência do casal, em Pi-
nhalzinho. Nas proximida-
des do trevo de Modelo, a 
mulher foi transferida para 
outro carro e o pastor foi sol-
to ainda na noite do seques-
tro, em meio a um matagal. 

Valdemar dos Santos foi 
preso na tarde do dia 13 de 
janeiro, acusado de matar 
a esposa. Além de informa-

Corpo de pastora foi velado em 
Pinhalzinho e transladado para o Paraná

Divulgação

ções desencontradas dadas 
pelo pastor, as imagens das 
câmeras de videomonitora-
mento de Pinhalzinho mos-
tram o casal sentado no ban-
co da frente do carro, com o 
pastor dirigindo e sua espo-
sa na carona. Também foram 
colhidas provas por meio de 
exame realizado pelo Insti-
tuto Geral de Perícia consta-
tando a hipótese investigada 
pela polícia, de que o pas-
tor seria o autor do crime.

A vítima, Luciane dos 
Santos, teria uma apóli-
ce de seguro no valor apro-
ximado de R$ 300 mil, 
em que o beneficiário era 
justamente o pastor. 

Na noite do dia 26 
de janeiro o prefeito em 
exercício de Maravilha 
à época, Sandro Donati, 
entregou a chave da cida-
de aos Três Reis Magos. 
Conforme Elias Genesi-
ni, a tradição é mantida 
há mais de 30 anos. Ge-
nesini e mais dois com-
panheiros pertencentes à 

Associação Cultural Ita-
liana de Maravilha (Aci-
ma) representam os reis 
magos Baltazar, Gaspar 
e Melchior. Após rece-
ber a chave, os magos vi-
sitam as famílias da cida-
de, quando levam, alegria 
e uma mensagem de paz 
e fraternidade, sem es-
quecer a religiosidade. 

Arquivo/O Líder
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OBRA Investimento total está previsto em mais de R$ 1.300 mil 

novo quartel dos Bombeiros 
está em fase inicial

Em andamento há mais 
de 40 dias, a obra do novo 
quartel dos bombeiros de 
Maravilha está em fase ini-
cial. A construtora respon-
sável já executou 7,56% da 
edificação, 2% a mais do 
que o previsto no calendá-
rio. As informações são do 
engenheiro fiscal da obra, 
Jorge Dummer. Ele lembra 
que para fazer o pagamento 
a construtora deve cumprir 
etapas. De acordo com ele, 
é feita a medição do que já 

Construção está com 2% a mais do que prevê o cronograma

foi construído e depois é re-
alizado o pagamento. Dum-

mer lembra que com a me-
dição atual deve ser pago 

quase R$ 100 mil.
O investimento total 

está previsto em mais de R$ 
1,3 milhão. Dinheiro que, 
segundo o comandante do 
Corpo de Bombeiros de Ma-
ravilha, tenente João Emi-
liano de Moura Miranda, é 
de economias da corpora-
ção, por meio das taxas es-
taduais. O novo prédio vai 
ter 1.337,75m² e comportará 
dois pisos. O terreno foi do-
ado pela administração de 
Maravilha. 

Arquivo/O Líder

A nova diretoria foi 
empossada no dia 27, 
no Restaurante Degus-
ta, em Maravilha. A nova 
presidente, até 2019, é 
Cicília Heydt. Emocio-
nada, Heli Kerkhoff dei-
xou o cargo e agrade-
ceu o apoio de todos.

Fernando Brambilla, 
sua mulher, Pamela Ro-
drigues, e o filho do casal, 
Raul Brambilla, deixaram 
sua casa em Maravilha com 
um objetivo: descobrir di-
ferentes culturas. O veícu-
lo utilizado é a Sonhado-
ra, a Kombi da família. 

O projeto Expedi-
ção Sonhadora começou 
a ser planejado ainda em 
2015, quando o casal es-
tava em Porto Alegre (RS) 
e Brambilla encontrou 
uma revista sobre a em-
presa Victória Motor-ho-
mes, que convertia Kom-
bis em Kombinet. Assim 
eles descobriram que era 
possível ter uma casa den-

tro de uma Kombi e come-
çaram a esboçar a viagem, 
fruto de um antigo sonho. 

A expedição começou 
rumo à Argentina, seguin-
do pelo Chile, Bolívia, Peru, 
Equador, Colômbia e Venezue-
la, retornando ao Brasil pelo 
Norte, costeando as princi-
pais capitais históricas do lito-
ral brasileiro, até a cidade onde 
tudo começou: Maravilha. 

Serão mais de 30 mil qui-
lômetros em um ano de via-
gem. Durante este tempo se-
rão realizadas pesquisas 
culturais e históricas dos lu-
gares conhecidos, os traba-
lhos serão documentados atra-
vés do blog do casal: www.
sonhadoracultura.com. 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) em Chapecó determi-
nou a suspensão do título de ca-
pitalização Oestemania Cap. A 
informação foi divulgada no site 
do MPF. De acordo com as infor-
mações reveladas, após ação ci-
vil pública proposta, a Justiça Fe-
deral determinou a suspensão da 
comercialização do título de capi-
talização Oestemania Cap, bem 
como qualquer outro com as 
mesmas características, sob pena 

de multa diária de R$ 100 mil.
A liminar também deter-

minou que a Superintendên-
cia de Seguros Privados (Su-
sep) realize imediatamente 
fiscalização apurando as irre-
gularidades expostas na ação 
civil pública em relação à ope-
ração do título de capitaliza-
ção, principalmente no que 
tange à sua aparente explora-
ção como loteria e à destinação 
dada aos valores arrecadados.

A falta de água levou sofri-
mento para muitas famílias em 
Maravilha. O problema foi regis-
trado, principalmente, nos pon-
tos mais altos da cidade. O ce-
nário foi causado por falha em 
uma das duas bombas instala-
das na estação de captação de 
água do Rio Jundiá, responsável 
pelo bombeamento para trata-
mento no Centro de Maravilha. 

O chefe da agência local 
da Casan, André Tonelo, ex-
plicou que a bomba apresen-

tou problemas e foi consertada. 
No entanto, o desgaste de rola-
mento e outros equipamentos 
exigiu a retirada e encaminha-
mento para São Miguel do Oes-
te, onde ocorreu o conserto. As-
sim, ele explicou que a Casan 
perdeu 20% da capacidade de 
bombeamento da água até a es-
tação de tratamento, causando 
prejuízo para a população. To-
nelo disse que a Casan atua no 
limite da capacidade e que pre-
cisa de mais investimentos. 

O delegado Joel Specht as-
sumiu no dia 2 a delegacia da 
Polícia Civil de Maravilha. Ele 
estava respondendo pela Polí-
cia Civil de Modelo e antes tra-
balhou em Pinhalzinho. Não 
é a primeira vez que o dele-
gado trabalha na cidade, po-
rém desta vez foi nomeado de 
forma oficial e será o titular. 

Em entrevista à Rádio Lí-
der FM, Specht afirmou que 

é uma satisfação voltar a tra-
balhar no município. Ele dis-
se que se junta aos novos po-
liciais civis que chegaram 
recentemente à cidade. Specht 
fez referência aos furtos e da-
nos ao patrimônio e afirmou 
que vai trabalhar intensamen-
te para coibir a criminalida-
de. Para o delegado, a cidade 
é ordeira e boa para viver, en-
tão, tinha vontade de voltar. 

As 1.080 escolas da rede 
estadual de Santa Catarina 
iniciaram o ano letivo com 
mudanças. A média para 
aprovação, que era sete, pas-
sou para seis e os alunos não 
terão mais o exame final. A 
ideia é que o estudante tenha 
reforço e reavaliação ao longo 
do ano. A novidade é referente 
à resolução 40 publicada pelo 
Conselho Estadual de Edu-
cação em setembro de 2016. 
A medida orientava as esco-
las a fazer progressão parcial 
para que os alunos passassem 

de ano mesmo sem ser apro-
vados em todas as disciplinas. 

A Secretaria da Educação 
do Estado optou por manter a 
reprovação, mas com modifi-
cações. A partir de agora, o es-
tudante terá que se dedicar já 
desde o início do ano letivo, 
com atividades de recupera-
ção paralela e até reavaliações. 
Ou seja, os alunos não terão 
mais segunda chance. O nú-
mero de disciplinas que po-
dem ser reprovadas sem que 
o estudante fique em depen-
dência ainda não foi decidido. 

EXPEDIÇÃO SOnHADORA 

ATÉ 2019

nOVA TROCA 

FALTA DE ÁGUA 

TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO 

Um ano, 30 mil quilômetros 
e uma Kombi 

nova diretoria da Rede Feminina de 
Combate ao Câncer é empossada

joel Specht assume Polícia 
Civil de Maravilha

Após problemas na bomba, Casan 
afirma que trabalha no limite

Oestemania CAP é suspenso 
pelo Ministério Público 
Federal em Chapecó

EDUCAÇÃO 
Escolas estaduais sofrem 
mudança no sistema de avaliação 

Foto Zanotto

Brambilla, Pamela e o pequeno raul partiram rumo à argentina

Kombi foi adaptada com móveis e acessórios para longas viagens

Arquivo/O Líder nova presidente recebeu flores durante a posse

Arquivo/O Líder

nOVA DIRETORIA
Presidente: Cicília heydt
Primeira-vice-presidente: neiva 
Terezinha Spader
Segunda-vice-presidente: meri ranzan
Primeira-tesoureira: rejane mattei

Segunda-tesoureira: marlene 
Brescovici
Primeira-secretária: Sandra da Silva
Segunda-secretária: adiles 
Cembranel

Arquivo/O Líder

Problema em uma das bombas causou transtornos nos últimos dias

 Arquivo/O Líder

Delegado joel Specht retornou ao município como titular na delegacia
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OLIVICULTURA Próximo passo é extrair o óleo em Chapecó e 
analisar os resultados 

Colheita de olivas tem início 
em Maravilha

Cultivo de oliveiras vem ganhando destaque no Oeste catarinense

Na Linha Cabeceira do 
Iraceminha, 150 oliveiras es-
tão distribuídas em um espa-
ço de seis mil metros quadra-
dos. Jandir Primon, que iniciou 
a plantação há pouco mais de 
dois anos, presenciou a pri-
meira colheita de olivas em sua 

propriedade na tarde do dia 8. 
Primon explica que após 

a colheita, realizada de forma 
manual pela equipe da Epagri, 
o próximo passo será extrair o 
óleo em Chapecó. “É a Epagri 
que está fazendo toda a ma-
nutenção, então agora eles vão 

levar o que foi colhido para lá, 
onde tem a máquina. Quem 
também me auxilia é o Paulo 
Lanius, da Secretaria de Agri-
cultura de Maravilha”, diz. 

Sobre a primeira colhei-
ta, ele conta que ainda é cedo 
para fazer uma avaliação. “É 

algo novo, então vamos ana-
lisar os resultados mais para 
frente. Não sabemos ainda 
quantos litros serão produ-
zidos”, diz. Para ele, o impor-
tante é que o pontapé inicial 
da atividade no município já 
foi dado. 

Fotos: Arquivo/O Líder

A Defesa Civil cadas-
trou os números de celula-
res dos moradores de Ma-
ravilha que têm interesse 
em receber informações 
por SMS. As mensagens se-
rão mandadas quando há 
um alerta de temporal, gra-
nizo ou outros eventos cli-

máticos. De acordo com o 
coordenador regional da 
Defesa Civil, Rogério Go-
lin, mais de 10 mil pesso-
as já se cadastraram em 
todo o Estado. O coordena-
dor explica que é um pro-
jeto novo, desenvolvido em 
apenas alguns municípios. 

ALERTA POR SMS 

DIREÇÃO 

APROVADO SAnTA CATARInA

População pode fazer 
cadastro por conta própria 

nova diretoria da jCI Maravilha 
toma posse em ato especial

Senado aprova reforma 
do ensino médio

Contratação de 1.084 policiais 
militares é anunciada pelo governo

A reforma do ensino mé-
dio foi aprovada no dia 8 pelo 
Senado em Brasília. O tex-
to, que segue para confirma-
ção do presidente, Michel Te-
mer, foi inicialmente colocado 
em vigor como Medida Pro-
visória (MP) em setembro de 
2016. Com mudanças, esco-
las poderão escolher o que vão 
ensinar em 40% da carga ho-
rária e matérias como Portu-
guês, Matemática, Inglês, Ar-
tes, Educação Física, Filosofia 
e Sociologia são obrigatórias.

O conteúdo da reforma fle-
xibiliza o que será ensinado aos 
alunos, muda a distribuição do 
conteúdo das 13 disciplinas tra-
dicionais ao longo dos três anos 

do ciclo, dá novo peso ao ensino 
técnico e incentiva a ampliação 
de escolas de tempo integral.

A nova lei determina como 
a carga horária do ensino mé-
dio será dividida. Tudo o que 
será lecionado vai estar dentro 
de cinco áreas, que são chama-
das de “itinerários formativos”: 
linguagens e suas tecnologias, 
matemática e suas tecnologias, 
ciências da natureza e suas tec-
nologias, ciências humanas e 
sociais aplicadas e formação 
técnica e profissional. As esco-
las, pela reforma, não são obri-
gadas a oferecer aos alunos 
todas as cinco áreas, mas de-
verão oferecer ao menos um 
dos itinerários formativos.

Na noite do dia 11, na 
Cantina Italiana, a nova di-
retoria da JCI Maravilha, 
eleita em 2016 em assem-
bleia geral, tomou pos-
se. Na oportunidade, tam-
bém receberam distintivos 
oito novos membros da 
JCI Maravilha e foram ho-
menageados os membros 
destaque do ano anterior, 
sendo: Miguelina Frando-
loso, Maykon Edemar Lam-
pert, Wernelize Weschen-
felder e Janice Raupp. 

Na noite houve a aceita-
ção de oito novos membros 
para a JCI Maravilha. Rece-
beram o pin e fizeram jura-
mento e compromisso de 
vida: Adriana Motter Filim-
berti, Carla Trentin, Lean-
dro Brambilla, Daiane Vi-
vian, Vanuza Vivian, Ruti 
Antoniazzi, Márcio Anto-
niazzi e Francieli Wordell.  

Foi assinada a chamada de 
1.084 novos policiais militares 
pelo governador, Raimundo Co-
lombo, e o vice, Eduardo Pinho 
Moreira, no dia 20, em Florianó-
polis. Trata-se da maior convoca-
ção da história da PM. O gover-
nador também anunciou que no 
segundo semestre deste ano se-
rão chamados novos policiais ci-
vis e técnicos do IGP e realizado 
concurso para o Corpo de Bom-
beiros. “Essa é uma medida ousa-
da, mas que se não fosse tomada 
agora, teria um custo muito maior 
no futuro”, destacou Colombo.

Os novos policiais militares 
são os excedentes do último con-
curso da categoria realizado no 
Estado, pelo qual já foram cha-

mados 711 aprovados. Com esta 
chamada, todos os aprovados fo-
ram convocados. O prazo é de 
75 dias para se preparar e o cur-
so de formação teria início no dia 
2 de maio, em diferentes unida-
des de Santa Catarina. A forma-
tura estava prevista para a pri-
meira quinzena de dezembro, 
quando os novos policiais se-
riam incorporados aos batalhões.

O comandante-geral da Po-
lícia Militar, coronel Paulo Hen-
rique Hemm, explicou que os 
novos profissionais serão dis-
tribuídos de acordo com cri-
térios técnicos, como aumen-
to populacional de cada cidade, 
número de ocorrências locais 
e demandas reprimidas.

nOVA DIRETORIA 
a nova diretoria vai 
estar à frente da jCi 
maravilha até o fim de 
2017, sendo composta 
por: presidente, Cristiane 
maria Chitolina Tremea; 
vice-presidente, janice 
Schossler raupp; 
assessora legal, Claudia 
regner; secretária, 
jéssica Pletsc; e 
tesoureiro, marcelo 
Buratto. Conselho 
fiscal: marcelo Buratto, 
vanderlei raupp, 
Denilson alba e Fernanda 
Willinghoefer.

Fotos: Arquivo/O Líder

Presidente 2017, Cristiane Tremea

luiz Carlos Tremea comandou o juramento dos novos diretores
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HORROR Autor foi indiciado por feminicídio e tentativa de 
homicídio qualificado

Assassinato de três irmãs choca 
comunidade em Cunha Porã

COnTRABAnDO

HABITAÇÃO MAIS EnERGIA 

PRF apreende carregamento 
de cigarros em Iraceminha

Resolução permite aumento 
no teto do Minha Casa, 
Minha Vida para R$ 131 mil 

Com 20 operários, subestação será 
finalizada até junho em Maravilha

O brutal assassinato de três 
jovens chocou toda a comunida-
de e a região na noite do dia 27 na 
Linha Sabiazinho, no interior de 
Cunha Porã. Naquela noite, por 
volta de 20h30, um homem de 
24 anos estourou a porta, inva-
diu uma casa, matou três irmãs 
a facadas e feriu gravemente um 
homem, fugindo logo depois. O 

indiciado, Jackson Felipe Lahr, 
foi preso na Unidade Prisional 
Avançada de Maravilha, onde 
aguardava a investigação da Po-
lícia Civil. 

As vítimas Julyane Horbach, 
de 23 anos; Rafaela Horbach, de 
15 anos; e Fabiane Horbach, de 
12 anos, estavam na residência 
com Gilvane Meyer, marido de 

Julyane. Na casa também esta-
va o filho de dois meses de Rafa-
ela com o autor. As jovens de 12 e 
15 anos foram encontradas mor-
tas dentro de casa e a mais velha 
estava às margens da estrada de 
acesso, longe 50 metros da resi-
dência. 

De acordo com o delegado 
Joel Specht, o inquérito será fina-

lizado após todas as provas e en-
caminhado para análise da pro-
motoria em Maravilha. Specht 
revela que indiciou o autor por 
triplo feminicídio e tentativa de 
homicídio qualificada contra 
Gilvane Meyer. Caso condena-
do, o homem pode receber pena 
de 12 a 30 anos de prisão por 
cada morte.

Fotos: Arquivo/O Líder

Sangue ficou espalhado na calçada e paredes da residênciana noite dos assassinatos, Pm e iGP precisaram aguardar trabalho da perícia na casa

A Polícia Rodoviária Fe-
deral apreendeu carregamen-
to de cigarros contrabande-
ados do Paraguai, no dia 2, 
por volta das 4h30, no tre-
vo de acesso a Flor do Ser-
tão. A PRF realizava uma fis-
calização de rotina quando 
avistou um veículo em atitu-
de suspeita, mas o condutor 
não acatou a ordem de para-
da e empreendeu fuga. Após 
quatro quilômetros de per-

seguição, ele perdeu o con-
trole do veículo Sprinter e 
colidiu em um barranco. 

Os policiais encontraram 
dentro do veículo, com placas 
de Matinhos (PR), um carre-
gamento de cigarros. O con-
dutor do veículo conseguiu 
fugir em direção a um ma-
tagal. Estima-se que a car-
ga continha cerca de 100 
caixas de cigarro com apro-
ximadamente 50 mil maços.

O valor-limite para fi-
nanciamentos por meio do 
Programa Minha Casa, Mi-
nha Vida do governo fede-
ral foi tema de audiência em 
Brasília entre lideranças po-
líticas e o ministro das Cida-
des, Bruno Araújo, no dia 21. 
O deputado federal Celso 
Maldaner (PMDB), que es-
teve na reunião, apresentou 
ao ministro questionamen-
tos de empresários da região 
sobre o baixo teto do progra-
ma para pequenos municí-
pios (a exemplo de Maravi-
lha), o que inviabiliza novos 

projetos habitacionais. 
O deputado também re-

passou para o ministro a 
edição 419 do jornal O Lí-
der de Maravilha, que trazia 
uma matéria sobre o assun-
to. Desde o mês de janeiro, 
conforme novas regras do 
programa, municípios com 
população entre 20 e 50 mil 
habitantes localizados na re-
gião Sul teriam teto de R$ 
105 mil para financiamentos 
de imóveis pelo Minha Casa, 
Minha Vida, valor conside-
rado inviável por empresá-
rios do ramo de construção. 

A subestação da Celesc em Ma-
ravilha está em estágio acelerado de 
construção na Linha Araçá, no inte-
rior de Maravilha. No local, 20 ope-
rários trabalham para finalizar a 
obra, que vai dobrar a capacidade 
de fornecimento de energia elétrica 
para a região de Maravilha. A cons-
trução recebeu a visita do secretá-

rio-executivo da ADR de Maravi-
lha, Valci Dal Maso, que conversou 
com o técnico industrial da Celesc 
de Florianópolis, Albenir Goulart, 
além do supervisor e responsável 
pela execução do trabalho, Lindo-
mar Itamaro, da empresa Quantum 
de Florianópolis, que venceu a lici-
tação para construir a subestação. 

veículo também tinha radiocomunicador na frequência da polícia

PRF

Arquivo/O Líder

valci Dal maso e responsáveis técnicos percorreram a obra 

Vários frigoríficos fo-
ram alvo, no dia 17, da Ope-
ração Carne Fraca da Polí-
cia Federal. A lista inclui JBS 
e BRF, duas das cinco maio-
res exportadoras do país, re-
conhecidas como as maio-
res empresas de carne do 
mundo. Além delas, apare-
cem na decisão outros fri-
goríficos, grandes e pe-
quenos, como Big Frango 
e Peccin, acusados de ven-
der carne adulterada. 

A operação entregou as 
companhias que usavam em 
seus processos carne po-
dre com ácido ascórbico 
para disfarçar o gosto, fran-
go com papelão, pedaços 

de cabeça e carnes estraga-
das, como recheio de salsi-
chas e linguiças, além de re-
embalar produtos vencidos.

Trata-se da maior opera-
ção já realizada na história 
da PF, segundo a instituição, 
com mais de 1.100 policiais 
mobilizados em seis esta-
dos (Paraná, São Paulo, San-
ta Catarina, Rio Grande do 
Sul, Minas Gerais e Goi-
ás) e no Distrito Federal.

A investigação apon-
ta que os frigoríficos ti-
nham influência para es-
colher os servidores que 
iriam efetuar as fiscaliza-
ções na empresa por meio 
de pagamento de propina.

CARnE FRACA 
Operação revela venda 
de carne vencida e 
frango com papelão
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A Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) realizou as-
sembleia no dia 21, às 20h, na 
Câmara de Vereadores, para 
escolher a direção provisó-
ria da subseção em Maravi-
lha. Na oportunidade, cinco 
membros seriam escolhidos 
por aclamação para compor 
a direção até a próxima elei-
ção, em 2018.

Na ocasião, dois profis-
sionais se candidataram à 
presidência da subseção: Lu-
ciana Fabris e Valdair Dama-
rem. Não havendo consen-
so e após intenso debate, a 

OAB Sem uma definição, os advogados deixaram o local

Assembleia para definir a diretoria 
provisória da subseção é cancelada

assembleia foi promovida na Câmara de vereadores 

Arquivo/O Líder

sessão foi suspensa até haver 
novo parecer. 

Após conversa com a sec-

cional da OAB de Santa Cata-
rina, foi decidido que não po-
deria haver uma votação, pois 

os membros da diretoria pre-
cisam ser escolhidos por con-
senso. Segundo eles, caso 
houvesse a eleição, ela não 
seria válida e consequente-
mente os nomes não seriam 
homologados. 

Após o tumulto e sem 
uma definição, os advogados 
deixaram o local e a sessão 
foi cancelada. “Achamos que 
viríamos para uma festa. Não 
pensamos que encontraría-
mos essa situação”, declarou 
o conselheiro da seccional da 
OAB de Santa Catarina, Gil-
berto Batistello. 

A Polícia Militar pren-
deu um homem que aplica-
va golpes em municípios da 
região Extremo-Oeste na ma-
nhã do dia 2, em Maravilha. Se-
gundo a Polícia Militar, o ho-
mem vendia bilhetes de uma 
ação entre amigos, que teria o 
objetivo de arrecadar dinhei-
ro para tratamento de câncer 
de uma criança do municí-
pio de Iraceminha, que estaria 
em Curitiba. O homem afirma-
va ser de São José do Laranjal. 

A partir da suspeita, a Po-
lícia Militar entrou em conta-

to com a Secretaria da Saúde 
de Iraceminha. Os profissio-
nais do município afirmaram 
que não há criança em trata-
mento de câncer em Curitiba. 
Então, o homem confessou se 
tratar de um golpe para arreca-
dar dinheiro de forma ilícita.

Segundo o suspeito, cada 
bilhete era vendido por R$ 5,00. 
Com ele, a PM encontrou cer-
ca de R$ 645 e três cartelas ven-
didas, além de 10 cartelas de bi-
lhetes ainda para preencher. O 
homem foi preso e levado para 
a Delegacia da Polícia Civil.

Uma moradora da Rua 
Hercílio Luz, no Bairro Progres-
so, resolveu fechar uma fen-
da no asfalto por conta pró-
pria. Ela reclamava que há 
mais de um mês a Casan ha-
via realizado manutenção nos 
encanamentos do local e o 
poder público não foi até o lo-
cal para refazer o asfalto.

A maravilhense não pos-
sui veículo, mas mesmo as-
sim se preocupa com a popula-
ção que transita no local. “Aqui 
é um local bem movimenta-
do, um motoqueiro até caiu 
por não conseguir frear a tem-
po. Se eles não fazem, alguém 
tem que fazer”, explica. Para fe-
char a fenda, a moradora uti-
lizou uma enxada e um carri-

nho de mão, com o qual levou 
a terra para colocar na vala. 

De acordo com o diretor da 
Secretaria de Obras, Luiz Ro-
bert, pó de brita havia sido co-
locado no local, mas o bura-
co não estava fechado porque 
a empresa que realiza a pavi-
mentação não está usinando 
asfalto. Para resolver o proble-
ma, Robert disse que foi fei-
ta a colocação de asfalto frio. 

Uma situação semelhan-
te ocorreu em fevereiro na Li-
nha Arabutã, quando agri-
cultores residentes no local 
arrumaram um trecho da es-
trada por conta própria. Eles 
utilizaram um trator para fe-
char buracos por aproximada-
mente 600 metros da estrada. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Maravi-
lha (Samu) recebeu uma ambulância nova da prefeitura. O veícu-
lo foi entregue no quartel do Corpo de Bombeiros, onde também 
está instalada a unidade do Samu, no dia 20. Avaliada em R$ 138 
mil, a ambulância chegou ao município pelo Ministério da Saú-
de, por meio do programa Refrota, para a troca de veículos em todo 
o país. De acordo com o coordenador do Samu em Maravilha, Val-
mir Sartori, o veículo está equipado e pronto para o atendimento. 

Os vereadores de Maravi-
lha analisam projeto encami-
nhado pelo governo munici-
pal, em caráter de urgência, 
referente ao reajuste sala-
rial de 7,64% para os profes-
sores da rede municipal de 
ensino, efetivos e ACTS, re-
troativo a janeiro. Conforme 
responsáveis do Executivo 
municipal, se aprovado, o au-
mento será de forma única.

Jair Fülber, presiden-
te da coordenação munici-
pal do Sindicato dos Servi-
dores Públicos Municipais 
de Chapecó e Região (Sintes-
pm-CHR), lembra que o pla-
no de carreira segue, no mu-
nicípio, os reajustes em nível 
nacional. Segundo ele, toda 
vez que o piso nacional é re-
ajustado, automaticamen-

te aplica-se o mesmo índice 
aos professores do município. 
Fülber disse que a catego-
ria já esperava o aumento em 
janeiro, mas como isso não 
ocorreu, o sindicato abriu ne-
gociação à administração. 

Para o secretário de Ad-
ministração e Fazenda, Clei-
ton Borgaro, o município 
está preparado para conce-
der esse percentual no sa-
lário. Mas o secretário de-
monstra preocupação com o 
excesso de gratificações es-
tabelecidas por uma lei mu-
nicipal do ano 2012, que, 
segundo ele, em médio pra-
zo pode inviabilizar a folha. 
Conforme Borgaro, nos últi-
mos quatro anos os profes-
sores receberam todos os re-
ajustes do piso salarial.

IMPROBIDADE

GOLPE 

TAPA-BURACO 

EnTREGA 

REAjUSTE SALARIAL 
Ex-prefeito de São Miguel 
da Boa Vista é condenado

Homem que vendia ação entre 
amigos é preso por estelionato

Moradora fecha fenda no 
asfalto por conta própria 

Samu de Maravilha recebe 
ambulância nova 

Sindicato avalia 
positivamente projeto 
encaminhado pelo ExecutivoO Tribunal de Justiça man-

teve a condenação de Gilnei 
Antônio Guth, ex-prefeito de 
São Miguel da Boa Vista, por 
improbidade administrativa. 
Segundo a decisão, quando era 
prefeito ele promoveu a exone-
ração de dez funcionários em 
fase final de estágio probató-
rio. Em decorrência das ações, 
apontadas em ação promovi-
da pelo Ministério Público, os 
cofres públicos tiveram prejuí-
zo com o pagamento de indeni-
zação aos servidores, que pos-
teriormente foram reintegrados 
ao cargo por decisão judicial.

Segundo a decisão, ele or-
denou à comissão avaliadora a 
atribuição de notas insuficien-
tes para aprovação no estágio 
probatório e exonerou os servi-
dores no último mês de estágio. 
Conforme a ação, o motivo foi 
por não terem apoiado sua can-

didatura em eleição municipal. 
Segundo a Câmara do TJ, 

ele teve suspensão dos direitos 
políticos por cinco anos, além 
de determinar o ressarcimen-
to integral do dano, corrigido e 
atualizado pela taxa Selic des-
de as datas em que o municí-
pio teve de pagar as verbas res-
cisórias afeitas às exonerações, 
além de efetuar o pagamento 
de multa civil de oito vezes o va-
lor da remuneração bruta que o 
agente percebia à época do fato, 
corrigida monetariamente pelo 
INPC, e manter a proibição de 
contratar com o Poder Público 
ou dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda 
que por intermédio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio majo-
ritário, pelo prazo de três anos. 
Ainda há possibilidade de re-
curso aos tribunais superiores.

Arquivo/O Líder

Para tapar a fenda, carrinho de mão foi utilizado para levar a terra

SOLEnIDADE 
Posto de Saúde é inaugurado no Bairro Floresta

A nova Unidade de Saú-
de do Bairro Floresta, Estraté-
gia Saúde da Família Gelci He-
lena do Amaral, foi inaugurada 
no dia 10, às 15h30. Na opor-
tunidade, foi realizado o plan-
tio simbólico de uma árvore, 
para marcar o ato de inaugu-
ração. Também houve a re-
condução ao cargo da secretá-

ria de Saúde, Miriane Sartori.
Na nova estrutura estão à 

disposição da comunidade dois 
consultórios médicos, dois con-
sultórios odontológicos e dois 
leitos de observação, além de 
salas para acolhimento, curati-
vos, sala de vacinas, farmácia e 
a parte administrativa. De acor-
do com funcionários da pre-

Arquivo/O Líder

Unidade de Saúde do Bairro Floresta conta com 490,55 metros quadrados

feitura, os recursos investidos 
foram de R$ 200 mil do Minis-

tério da Saúde e R$ 308.273,53 
de contrapartida do município. 
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TRADIÇÃO Participação do público superou as expectativas da organização

Décima oitava edição do Rodeio 
Crioulo e Artístico é sucesso 

DESVIO DE CARGAS

CULTURA 

InFRAESTRUTURA

CUnHA PORÃ COnTRA REFORMA 

POLÍTICA 

ELEIÇÕES 

PARLAMEnTO jOVEM 

Empresário de Iraceminha é 
preso em operação da Deic

Encontro de bandônion e 
gaita de boca é sucesso

Câmara monta comissões 
para debater problemas 
da Casan e cemitério

Perícia faz reconstituição 
de triplo assassinato 

Manifestação reúne 
aproximadamente 1.500 
pessoas em Maravilha

Rogério de Lemes é o novo 
presidente municipal do PT 

PSDB do município elege 
nova diretoria e projeta 
majoritária para 2020 

Cinco estudantes irão a 
Florianópolis apresentar 
projeto na Alesc

Arquivo/O Líder

A movimentação de 
pessoas foi intensa duran-
te os três dias do 18º Rodeio 
Crioulo e Artístico do Cen-
tro de Tradições Gaúchas 
(CTG) Juca Ruivo e 1ª Etapa 
do Festival Regional da Cul-
tura Gaúcha (FRCG) em Ma-
ravilha. A realização da 18ª 
edição repetiu o sucesso dos 
rodeios anteriores, compro-
vando que Maravilha se-
dia um dos maiores eventos 
crioulos e artísticos do Esta-
do de Santa Catarina. 

Participação do público superou as expectativas da organização

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Conforme o patrão do 
CTG, Gilson Pereira, a par-

ticipação do público supe-
rou as expectativas da or-

ganização. A programação 
envolveu a parte campei-
ra, com diversas modalida-
des de disputa, como tiro 
de laço, vaca parada, gine-
teada, entre outras competi-
ções tradicionalistas. Outro 
destaque foi a programa-
ção artística, com disputas 
de chula, declamação, dan-
ças tradicionais, concur-
so de prenda e danças biri-
vas, com a participação de 
mais de 50 grupos tradicio-
nalistas.

A administração de Maravilha, por meio do Departamento de 
Cultura, realizou o 3º Encontro de Bandônion e Gaita de Boca. O 
evento teve como palco o Centro Sociocultural e contou com artis-
tas locais, regionais e interestaduais. Foram aproximadamente 30 
apresentações. Cada artista recebeu um troféu de participação. 

A Polícia Civil cumpriu 
mandados de prisão preven-
tiva e de busca e apreensão 
em Riqueza e Iraceminha. 
De acordo com o delegado 
de Maravilha, Joel Specht, 
a ação foi coordenada pela 
Deic, com auxílio dos poli-
ciais de Maravilha. A ope-
ração é uma continuidade 
das investigações que des-
mantelaram uma quadrilha 
especializada na falsa co-
municação de roubo de ca-
minhões e desvio de cargas 
na região. Com a prisão em 
Iraceminha, já são 10 pes-
soas detidas na operação. 

Deic e Polícia Civil 
prendem mais duas 

pessoas em operação
Após a prisão de um ho-

mem em Iraceminha no iní-
cio do mês, a polícia fez di-
ligências no dia 20 de abril 
e cumpriu um mandado 
de prisão contra Cladecir 
Schenatto, morador de Ri-
queza. Ele foi preso acusa-
do de integrar a organiza-
ção criminosa. Os policiais 
também prenderam pre-
ventivamente um homem 
residente em Riqueza e ir-
mão de Cladecir Schenat-
to. Segundo a polícia, os ir-
mãos, juntamente com o 
homem preso em Iracemi-
nha no início do mês, fa-
zem parte do “esquema cri-
minoso liderado por Jorge 
Antônio Silva e foram indi-
ciados por coação no curso 
do processo e crimes da lei 
de organização criminosa”.

Criado pela Assembleia Le-
gislativa de Santa Catarina, o 
Parlamento Jovem seleciona es-
colas de nível médio para que 
os alunos apresentem projetos 
e exerçam a função de deputa-
dos, durante uma semana, em 
Florianópolis. Ao todo, oito es-
colas de Santa Catarina foram 
selecionadas, entre elas a Es-
cola de Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete de Maravi-
lha, que representa 83 municí-
pios da região Oeste do Estado. 

A Escola Salete teve mais 
de 30 alunos inscritos, dos 

quais 11 foram selecionados, 
por meio de votação inter-
na de alunos do ensino mé-
dio, para participar da etapa fi-
nal. Os finalistas apresentaram 
os projetos em banca, para cin-
co jurados, somando pontua-
ção para definir os cinco ven-
cedores. Somaram a maior 
pontuação os alunos Eduar-
do Turcatto, Fernanda Jun-
ges da Silva, Helen Wagner, 
Luan Cavalheiro e Stefani Lo-
renzini. Como suplentes fica-
ram: 1º - Luís Felipe Linder-
mann e 2º - Cristina Facco. 

Escola Salete teve mais de 30 alunos inscritos, dos quais 11 foram selecionados

Os vereadores montaram duas comissões, uma 
que vai tratar sobre os problemas da Casan e ou-
tra para discutir a situação do Cemitério Jardim da Paz. 
O Legislativo também criou uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito para investigar supostas irregularida-
des no Departamento de Esportes de Maravilha.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) de Maravi-
lha elegeu nova Executiva. No Estado, em outros 209 municípios, 
o partido também fez as eleições em suas convenções municipais. 
A nova diretoria do PSDB maravilhense tem como presidente, Jeo-
vany Folle; vice-presidente, José Signor; secretária, Neli Dreifke; e te-
soureiro, Nelson Zanotelli. O mandato é para os próximos dois anos.

Com gritos de “Fora Te-
mer” e “Nenhum direito a 
menos”, trabalhadores e sin-
dicalistas de vários municí-
pios do Oeste catarinense 
estiveram reunidos em Ma-
ravilha. As principais ruas 
da cidade sediaram uma 
passeata, que reuniu aproxi-
madamente 1.500 pessoas. 

A ação fez parte da gre-
ve geral programada em 
várias cidades de todo o 
país. O objetivo foi cha-
mar a atenção de deputa-
dos federais, senadores e 
governo federal para o pe-
dido contra a aprovação 
da Reforma da Previdên-
cia e Reforma Trabalhista. 

O Instituto Geral de Pe-
rícias (IGP) de São Mi-
guel do Oeste realizou a re-
constituição do assassinato 
das três irmãs ocorrido em 
27 de fevereiro, em Cunha 
Porã. As jovens, de 12, 15 e 
23 anos, foram brutalmen-
te mortas a facadas em Li-
nha Sabiazinho. O autor, ex-
companheiro da jovem de 
15 anos, foi preso logo de-
pois pelos assassinatos. 

De acordo com o delega-
do da Polícia Civil de Cunha 
Porã, Rubem Teston, a re-
constituição dos fatos foi re-
alizada com a presença de 
Gilvane Meyer, que é o so-
brevivente da tragédia e tes-
temunha no caso, além de 
Polícia Militar, Polícia Civil, 
advogados e o próprio autor 
dos crimes, que preferiu per-
manecer dentro da viatura e 
não auxiliar nas informações.

Aproximadamente 200 
municípios de Santa Catari-
na nos quais há o Partido dos 
Trabalhadores (PT) elege-
ram nova diretoria. Em Ma-
ravilha a votação foi na sede 
do partido, na Rua Duque de 
Caxias, elegendo como pre-

sidente Rogério de Lemes. 
Ele assume o PT para os pró-
ximos dois anos. O presi-
dente estadual do partido, 
Claudio Vignati, lembra que 
as eleições partidárias fo-
ram tranquilas e que ocorreu 
tudo dentro da normalidade. 
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LEGISLATIVO Lions Clube Maravilha, Lions Clube Maravilha Oeste 
e LEO Clube foram lembrados 

Homenagens marcam sessão 
especial na Câmara de Vereadores 

A última sessão de mar-
ço da Câmara de Vereadores 
de Maravilha teve uma pau-
ta especial. Após a aprovação 
de três projetos de lei, foi re-
alizada homenagem ao Lions 
Clube Maravilha, Lions Clube 
Maravilha Oeste e LEO Clube 
de Maravilha. O ato lembrou 

o centenário de fundação do 
Lions Clube Internacional e 
os 30 anos do LEO Clube em 
Maravilha. A sessão especial 
foi proposta pelos vereadores 
Jeovany Folle e Eder Moraes, 
através de projeto de resolu-
ção aprovado pelos demais 
edis. homenageados receberam placas

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

BOATOS 

PÁSCOA 

SOLEnIDADE

DECISÃO 

EnCOnTRO

COMEMORAÇÃO

Supostas irregularidades envolvem 
o Departamento de Esportes 

Semana Santa tem 
programação especial

Lions Clube Maravilha Oeste 
empossa novos membros

Tiago Fantinel é nomeado presidente da subseção da OAB de Maravilha

Cerimônia marca posses 
no Rotary Club

Palestra e homenagens marcam 
os 30 anos do LEO Clube 

Desde o início do mês o 
Departamento de Esportes de 
Maravilha e Associação Mara-
vilhense de Futsal (AMF) estão 
envolvidos em boatos de supos-
tas irregularidades. Até o mo-
mento, as manifestações fo-
ram feitas apenas com nota 
oficial, mas ninguém se ma-
nifestou sobre o que ocorreu 
de fato dentro da repartição. 

Em virtude dos comentá-
rios, principalmente nas redes 
sociais, sobre o assunto, a admi-

nistração municipal veio a pú-
blico no dia 7, por meio de nota 
oficial, divulgada pela asses-
soria de imprensa, posicionar-
se sobre. A AMF divulgou duas 
notas oficiais, todas assinadas 
pelo presidente, Luciano Folle. 
O assunto também foi pauta na 
Câmara de Vereadores. Na ses-
são de segunda-feira os verea-
dores formaram uma comissão 
para investigar as supostas irre-
gularidades. O requerimento foi 
do vereador Jandir Primon (PP). 

Em cerimônia de pos-
se comandada pela governa-
dora do Distrito LD8-8, Irma 
Gross Casagrande, o Lions Clu-
be Maravilha Oeste empossou 
oito novos associados. Os no-
vos membros foram apresenta-
dos por seus padrinhos e ma-
drinhas e receberam o primeiro 
distintivo, representando a as-
sociação oficial. Os compa-

nheiros Lairton e Ida Mallmann 
foram padrinhos de Carlos Ro-
berto Guarda e Daniela Carine 
Potrich Guarda; Daniel e Noili-
ta Ferrari conduziram seus afi-
lhados Loivo Filimberti e Ange-
la Terezinha Muller Filimberti, 
Márcio José Bruxel e Andréia 
Stanga Bruxel; e Eldo e Asta 
Nerling apresentaram Patri-
ck Canton e Edimara Becker. 

Cada membro recebeu o distintivo de seu padrinho e em seguida o certificado

Em cerimônia realizada 
na sede, o Rotary Club Ma-
ravilha empossou cinco no-
vos companheiros. A sole-
nidade teve a presença de 
companheiros e membros 
da diretoria. Os novos inte-
grantes são Marcus Ferrei-
ra D’Agostini, Sirlei D’Agos-
tini, Onérico José de Lima, 

Neldi de Lima e Robson de 
Souza. Cada membro rece-
beu o distintivo de seu pa-
drinho e em seguida o cer-
tificado, entregue pelo 
presidente do Rotary, Mar-
cos Fernando Raber. Com 
os cinco novos companhei-
ros, o clube contabiliza atu-
almente 27 companheiros. 

novos membros foram apresentados pelos padrinhos

A programação especial em comemoração aos 30 anos do 
LEO Clube de Maravilha foi realizada no Lar de Convivência de 
Idosos. O evento contou com a participação de aproximadamen-
te 500 pessoas, entre membros do LEO, demais clubes de serviço 
e comunidade em geral. A programação iniciou com homenagem 
aos 30 ex-presidentes do LEO e entrega de lembrança. Em segui-
da, o público acompanhou a palestra de Ione Cortese, que abor-
dou o tema “O poder da gratidão como fonte de prosperidade”. 

Ex-presidentes homenageados e representantes

Os dias que antecedem a festa da Páscoa marcam um período de 
preparação para os cristãos. Para comemorar a data, a Paróquia São José 
Operário, que abrange os municípios de Maravilha, Flor do Sertão, São 
Miguel da Boa Vista e Tigrinhos, preparou uma programação especial 
durante a semana, iniciando com as celebrações do Domingo de Ra-
mos. Padres e ministros realizaram visita aos doentes e mantiveram a 
Igreja Matriz aberta no período da noite para confissões. Teve culto ecu-
mênico na Igreja Luterana em Maravilha, reunindo fiéis católicos, evan-
gélicos e luteranos. Além disso, várias celebrações, com encenações. 

O advogado Tiago Fan-
tinel foi nomeado e vai co-
mandar a subseção da OAB 
no município de Maravilha. 
A decisão foi tomada duran-
te reunião. Para isso, este-

ve no município o presiden-
te da seccional da OAB/SC, 
Paulo Marcondes Brincas, 
acompanhado do presiden-
te da subseção de São Miguel 
do Oeste, Ari Borba Fernan-

des, além de membros da di-
retoria. Fernandes lembrou 
que o objetivo era entrar em 
um consenso com Luciana 
Fabris e Valdayr Damaren, os 
dois candidatos que se colo-

caram à disposição durante a 
assembleia no mês passado, 
que terminou sem escolher 
um presidente em Maravi-
lha. No entanto, a nomeação 
foi feita durante o encontro. 
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PLAnEjAMEnTO Secretário de Estado da Defesa Civil, Rodrigo Moratelli, 
reuniu-se com prefeitos e demais lideranças na Câmara de Vereadores

Visitas às obras do Estado em execução 
marcam Dia de Ação de Governo 

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

CUnHA PORÃ 

MInISTÉRIO PÚBLICO 

ADOÇÃO LEGISLATIVO 

AGRICULTURA 

Ministério Público acusa empresa 
de fraude em concurso público 

Liga Maravilhense de 
Desportos é acusada por 
facilitar fraudes em licitações

Geama realiza debate sobre 
programa em Maravilha

Câmara aprova projetos 
de reajuste salarial para 
servidores públicos

Termo de cessão de uso de 11 
equipamentos agrícolas é assinado

O Dia de Ação de Governo 
visa aproximar o governo esta-
dual das demais regiões para 
compartilhar informações e 
conhecer os anseios da locali-
dade. O evento em Maravilha 
realizado na Câmara de Vere-
adores, com a visita do secre-
tário de Estado da Defesa Ci-
vil, Rodrigo Moratelli, reuniu 
prefeitos, empresários, clubes 
de serviço, diretores de escolas 
dos municípios de abrangên-
cia da Agência de Desenvolvi-
mento Regional de Maravilha e 

moratelli visitou subestação da Celesc

demais lideranças. 
O secretário destacou que 

a ordem de execução e plane-

jamento é feita conforme as 
prioridades. “O objetivo é mos-
trar o que já está sendo feito e 

levar ao planejamento do Es-
tado as demandas dos locais”, 
explica. Após a explanação, 
Moratelli pediu para o públi-
co apresentar as demandas e 
prioridades da região. 

Também foram realizadas 
visitas às obras do governo em 
execução no município, como 
a subestação da Celesc, nova 
sede da 3ª Companhia de Bom-
beiros Militar de Maravilha e 
Centro Integrado de Gerencia-
mento de Riscos e Desastres 
Regional da Defesa Civil. 

Os representantes das asso-
ciações comunitárias de Mara-
vilha receberam novos equipa-
mentos agrícolas para uso nas 
propriedades rurais do muni-
cípio. A assinatura dos termos 
de cessão de uso foi realiza-
da no Espaço Criança Sorriso, 
com a presença do secretário 
de Estado de Agricultura, Mo-
acir Sopelsa, e representantes 
das associações comunitárias.

Os equipamentos fo-
ram adquiridos com recur-

sos de emendas parlamen-
tares dos deputados Celso 
Maldaner (PMDB) e Jorgi-
nho Melo (PR) e por doação 
do governo de Santa Catari-
na, por meio da Secretaria Es-
tadual de Agricultura. Foram 
entregues três distribuido-
res de adubo líquido, dois bo-
tijões de sêmen, um distri-
buidor de adubo orgânico e 
calcário sólido, três semea-
deiras, um trator de pneus e 
uma colhedora de forragem. 

representantes das associações comunitárias participaram da solenidade

O Legislativo de 
Maravilha realizou 
sessões ordinárias 
nos dias 22 e 23, ten-
do entre os principais 
destaques a aprova-
ção de dois projetos 
de lei que tratam so-
bre a reposição anual 
de salários dos servi-
dores públicos e ve-
readores. O projeto 
de lei nº 02/2017 dis-
põe sobre a revisão 
geral anual dos verea-
dores e servidores pú-
blicos do Legislativo. 
Na proposta, apro-
vada por unanimi-
dade, estão previstos 
dois reajustes. O pri-
meiro fica na casa dos 
4,64%, corresponden-
te à inflação acumula-
da no Índice Nacional 
de Preços ao Consu-
midor (INPC), entre 
abril de 2016 e abril 
de 2017. Também fica 
concedido o reajuste 
de 0,36%, totalizando 
5% de revisão salarial 
aos servidores públi-
cos, tanto comissio-
nados, como efetivos.

Para os vereadores 
o reajuste concedido 
será de 1,06%, corres-
pondente ao acumu-
lado do INPC, entre 

os meses de janeiro e 
abril de 2017. Com a 
correção, o salário dos 
edis passa a ser de R$ 
4.479,53, com exce-
ção do presidente da 
Casa, que passa a re-
ceber R$ 6.719,28. 

Já a revisão dos 
salários dos servido-
res do Executivo foi 
proposta pelo proje-
to de lei nº 023/2017, 
aprovado com men-
sagem substitutiva, 
que retirou da maté-
ria os salários da pre-
feita e vice-prefei-
to do município. O 
Executivo deve en-
caminhar outro pro-
jeto de lei, tratando 
sobre reposição dos 
dois cargos políticos. 

Para os servido-
res do Executivo tam-
bém foi concedido 
5% de recomposi-
ção anual de salário, 
sendo 4,64% relati-
vo ao acumulado do 
INPC, entre abril de 
2016 e abril de 2017, 
mais 0,36% de reajus-
te. A recomposição 
não vale para os ser-
vidores do Magisté-
rio, que já receberam 
reajuste no piso sala-
rial no início do ano.

A empresa promotora de 
concursos públicos NW Classi-
fica, com sede em Cunha Porã, 
está proibida de firmar contratos 
com o Poder Público em todo 
o Estado depois de ser acusa-
da de fraude em concurso públi-
co no município de Entre Rios. 
A investigação foi feita pelo Mi-
nistério Público de Santa Cata-
rina, por meio da 2ª promotoria 
pública da Comarca de Xaxim, 
com apoio do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate às Or-
ganizações Criminosas (Gaeco). 

A empresa NW Classifica é 
acusada de promover concurso 

público e, antes de aplicar a pro-
va, possibilitar o acesso ao ga-
barito para um candidato. Con-
forme a ação, em maio de 2014 
a empresa foi contratada com 
dispensa de licitação, pelo en-
tão secretário Municipal da Fa-
zenda, Márcio Luiz da Silva, 
para promover concurso públi-
co no município de Entre Rios. 

Além da NW Classifi-
ca, são réus na ação civil pú-
blica o ex-secretário da Fa-
zenda, o advogado Antônio 
Vivian e os proprietários da 
empresa, Neiva Buss Werner 
e Waldomiro Elias Werner. 

A Liga Maravilhense de 
Desportos (LMD) é acusada 
pelo Ministério Público (MP) 
por ajustes prévios para facilitar 
fraudes em licitações. A ação 
está ajuizada na 2ª Vara Cível 
da Comarca de São Miguel do 
Oeste e tem tutela de urgên-
cia requerida pelo MP, em Ação 
Cautelar Preparatória da Co-
marca de São Miguel do Oeste.

O MP divulgou nota que 
alega haver acordos de divi-

são de mercado entre as en-
tidades participantes das 
licitações públicas nos mu-
nicípios da região para exe-
cutar arbitragem em campe-
onatos de futebol e futsal. 

Além da Liga Maravilhen-
se, são investigados a Liga Mi-
guel-oestina de Futsal e Fu-
tebol de Campo, Associação 
Regional de Árbitros de Fu-
tebol (Araf) e o município 
de São Miguel do Oeste. 

O Grupo de Estudos 
e Apoio à Adoção de Ma-
ravilha (Geama) realizou 
evento para debater o en-
caminhamento do progra-
ma Apadrinhamento Efeti-
vo e a importância da ação 
em Maravilha. O encontro 
foi na sede do Lions Clube 
e contou com palestra da 
professora universitária e 
advogada Edenilza Gobbo, 
pesquisadora da área da 
infância e juventude.

De acordo com An-

dreia Segalin, assistente so-
cial forense e integrante do 
Geama, a palestrante ex-
plicou o que significa apa-
drinhamento e como ele 
acontece na prática. O pro-
jeto incluiu jovens que vi-
vem nos serviços de aco-
lhimento, popularmente 
conhecidos por abrigos do-
miciliares ou institucio-
nais. Com o programa, o 
Geama precisa de famílias 
interessadas em partici-
par da ação em Maravilha. 

Encontro foi realizado na sede do lions Clube maravilha
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A Operação Lava-Jato 
teve novo capítulo após de-
lação dos executivos da JBS 
acusando o atual presiden-
te, Michel Temer. No dia 17 
uma reportagem do Jornal 
O Globo revelou com exclu-
sividade trechos das grava-
ções que o controlador do 
frigorífico entregou ao Mi-
nistério Público Federal 
com pedidos de propina do 
presidente, Michel Temer 
(PMDB), e do presidente na-

POR UM FIO Gravação de conversa entre Joesley Batista, da JBS, 
com o presidente, Michel Temer, apresenta uma sequência de crimes

Após delação da jBS, Michel Temer deve 
enfrentar pedido de impeachment

cional do PSDB, senador Aé-
cio Neves (MG).

O jornal informou que 
Joesley Batista, da JBS, gra-
vou conversa com o presi-
dente, Michel Temer, na noi-
te de 7 de março no Palácio 
do Jaburu. Na reunião, Te-
mer teria incentivado o em-
presário a continuar pagan-
do mesada milionária ao 
ex-presidente da Câmara em 
troca do silêncio de Eduardo 
Cunha. A gravação também 

apresenta uma sequência 
de crimes, como obstrução e 
suborno. Após a delação, Te-
mer negou que tenha autori-
zado “qualquer movimento 
para evitar delação”. 

Caso a denúncia de que 
o atual presidente tenha ten-
tado obstruir a Operação La-
va-Jato se confirme, o pee-
medebista deve enfrentar 
um pedido de impeachment 
e pode responder a processo 
criminal. 

Divulgação

MEDICAMEnTO 
Palestra sobre uso do canabidiol 
reúne profissionais da saúde 

Na Câmara de Vereadores 
foi realizada audiência públi-
ca, pelo setor de Planejamen-
to da prefeitura de Maravilha, 
para fazer alterações no pla-
no diretor do município. Com 
plenário lotado, os presen-
tes avaliaram, aprovaram ou 
reprovaram mais de 50 itens 
colocados em discussão. 

O plano diretor foi apro-
vado em dezembro de 2016 e 
as propostas colocadas em vo-

tação foram pactuadas com 
o núcleo de engenheiros e ar-
quitetos de Maravilha. A maio-
ria das propostas foi aprovada 
por que já havia uma discus-
são, tanto do núcleo de técni-
cos de engenheiros e arquite-
tos do município, quanto de 
algumas necessidades que fo-
ram vistas dentro do muni-
cípio. Na audiência, alguns 
itens também foram suprimi-
dos do atual plano diretor. 

O médico clínico espe-
cialista em medicina preven-
tiva e pesquisador do canabi-
diol na Universidade Federal de 
Minas Gerais Paulo Fleury es-
teve na Câmara de Vereado-
res para debater a utilização 
do elemento como remédio.

Conforme a educadora An-
drea Vendrusculo, que fez par-
te da organização do evento, a 
temática em destaque no en-
contro foi o uso da substân-
cia no tratamento de indivídu-
os com Transtorno Espectro 
Autista (TEA). “Hoje não te-

mos um medicamento espe-
cífico que trate o autismo. Este 
seria o primeiro que não faz ne-
cessária a utilização de um re-
médio secundário para os 
efeitos colaterais”, afirma. 

A Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa) liberou 
em 2015 a importação de medi-
camentos à base de canabidiol, 
que não são comercializados no 
Brasil, para qualquer condição 
clínica que o médico julgar apro-
priado. Antes, a venda do produ-
to com a substância, classifica-
da como proibida, era vetada.

Na terceira sessão de cará-
ter ordinário de maio, realiza-
da no sábado (13), os vereado-
res aprovaram em turno único 
as contas do exercício 2015 do 
Poder Executivo de Maravi-
lha. Os edis opinaram de forma 
unânime pela sua aprovação e 
uma cópia do Decreto Legisla-
tivo será encaminhada ao Tri-
bunal de Contas do Estado.

Na ocasião, também fo-
ram aprovados em segun-
do turno dois projetos de lei. 
O primeiro autoriza a escritu-
rar imóvel adquirido e quitado 
por meio do Fundo Municipal 
de Habitação e o segundo per-
mite que o poder público mu-
nicipal receba por doação um 
notebook para o centro de en-
sino infantil Patrícia Roman.

A Paróquia São José Ope-
rário finalizou no domingo (7) 
a festa do padroeiro no municí-
pio de Maravilha. Com centenas 
de pessoas, a programação con-
tou com esporte, tríduo, procis-
são, missa, almoço e matinê.

De acordo com o presiden-
te da comunidade católica, Sér-
gio Aosani, a avaliação é positiva 
após longa programação. Se-
gundo ele, tudo foi um sucesso, 
desde a parte religiosa, até o al-
moço. “O envolvimento das pes-
soas foi grande e o planejamento 

teve êxito. Para a próxima edi-
ção, ainda é prematuro avaliar, 
mas é importante inovar”, frisa. 

O presidente afirma que 
duas mil pessoas participaram da 
festa no fim de semana. Ele desta-
ca a 24ª Olimpíada São José Ope-
rário e o tríduo na semana da fes-
ta. Além disso, houve procissão 
na manhã de domingo com a 
participação de grupos de moto-
ciclistas, a missa às 9h e almoço 
no Salão Paroquial. Aosani afir-
ma que apenas no almoço mais 
de 1.500 pessoas participaram.

Pela lei nº 17.132/2017, que 
entrou em vigor neste mês, os 
mercados são obrigados a for-
necer um produto similar grá-
tis ao consumidor que encontrar 
uma mercadoria com a valida-
de vencida, antes da compra. A 
Associação Catarinense de Su-
permercados (Acats), que já fa-
zia essa exigência aos estabe-
lecimentos associados, está de 
acordo com a norma que agora 

passa a valer para todos os esta-
belecimentos de Santa Catarina. 
O Procon terá participação na 
fiscalização e cumprimento da 
nova lei. Cabe ressaltar que para 
ter direito a outro produto gra-
tuitamente, o consumidor preci-
sa identificar a falha na validade 
do produto antes da compra ser 
efetivada. A norma também exi-
ge que os mercados tenham car-
tazes ou informações sobre a lei. 

MUDAnÇAS 

AnÁLISE

SÃO jOSÉ OPERÁRIO 

PRODUTO VEnCIDO 

Governo de Maravilha 
promove audiência para 
discutir plano diretor Legislativo aprova contas 

do exercício 2015 

Festa do Padroeiro mobiliza 
mais de duas mil pessoas 

Lei garante produto grátis 
para consumidor que 
encontrar mercadoria vencida 

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Os presentes avaliaram mais de 50 itens colocados em discussão

O atendimento no co-
mércio em Maravilha está ge-
rando polêmica entre os em-
presários. Os horários são 
determinados pela Lei Orgâni-
ca Municipal, que limita aten-
dimentos diferenciados em al-
guns setores. Conforme a lei 
em vigência, o comércio em ge-
ral só pode manter suas por-
tas abertas entre as 8h e 18h30 
em dias úteis. Os prestado-
res de serviço e açougues po-
dem atender até às 18h.

A exceção são postos de ga-
solina, rede de hotelaria, aca-
demias, salões de beleza, veícu-
los de comunicação, indústrias, 
padarias, farmácias, restau-
rantes e similares, que podem 
atender em horários diferen-
ciados. Os supermercados po-
dem manter atendimento até 
às 19h. No entanto, uma parce-
la dos empresários locais vem 
questionando esta diferencia-
ção e pede horários mais fle-
xíveis para todos os setores. 

POLÊMICA 
Empresários proporão 
alteração em lei para mudar 
horário do comércio local

Tradicional no município 
de Maravilha, a festa do Kerb da 
Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil foi realizada 
na sede da comunidade. A pro-
gramação começou pela manhã, 
com celebração religiosa, reu-
nindo fiéis para um momento 
de fé e comemoração ao 64º ani-
versário da igreja em Maravilha. 

Ao meio-dia foram servi-
dos aproximadamente 1.450 qui-
los de carne. Outro destaque 

foi a comercialização de apro-
ximadamente 1.500 cucas, tra-
dicionalmente preparadas pela 
Ordem Auxiliadora das Senho-
ras Evangélicas (Oase). O públi-
co também se divertiu com pes-
caria, que entregou brindes aos 
participantes. Na parte da tar-
de a programação continuou 
com a venda de aproximada-
mente 400 ingressos para a ma-
tinê. A animação ficou por 
conta da Banda Só Alegria. 

MARAVILHA 
IECLB comemora 64º 
aniversário com grande festa

Arquivo/O Líder
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FESTA

SEGURAnÇA 

MARAVILHA 

TEnDÊnCIAS 

AGORA É LEI 

DEVOÇÃO 

SOLEnIDADE 

Eleitas as soberanas da 
9ª e 10ª Oktoberfest 

Polícia Militar lança projeto 
Rede de Vizinhos

justiça condena ex-
administrador da cadeia

Maravilha sedia Inova 
Moda Inverno 2018

Segundo professor em sala 
de aula já é realidade

Romaria de nossa Senhora 
do Caravággio reúne fiéis 
em Flor do Sertão

Católicos celebram Corpus 
Christi no município

Os fortes ventos na ma-
drugada do dia 8 assusta-
ram a população do Oeste de 
Santa Catarina, que há muito 
não via algo parecido. Porém, 
durante a manhã, depois que 
o dia clareou, o prejuízo e a 
situação lastimável ficaram 
visíveis por várias partes das 
cidades.

Um dos municípios mais 
afetados foi São Miguel do 
Oeste, onde foram registra-
dos 145 imóveis que sofreram 
prejuízos. Mais de 8,6 mil uni-
dades consumidoras ficaram 

DESASTRE nATURAL São Miguel do Oeste foi o município mais 
atingido, com mais de 150 imóveis destelhados 

Vendaval causa estragos no 
Oeste catarinense 

Cerca de 230 metros quadrados de lona foram distribuídos em maravilha

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

sem energia elétrica. Foram 
registradas 11 vias interrom-

pidas com a queda de árvores, 
postes e outros materiais. 

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros de Maravi-
lha, o temporal atingiu 13 re-
sidências de forma leve no 
município. As casas sofreram 
pequenos danos, como deste-
lhamentos e vidros quebrados. 
Além do estrago nas residên-
cias, algumas árvores caíram 
sobre a BR-282, interrompen-
do o trânsito. As guarnições fo-
ram empenhadas para a deso-
bstrução dos locais. Conforme 
os bombeiros, cerca de 230 
metros quadrados de lona fo-
ram distribuídos.

A noite do dia 14 mar-
cou a escolha da rainha, 
primeira e segunda-prin-
cesas da Oktoberfest in Ma-
ravilha, no Lar de Convivên-
cia. Cinco jurados avaliaram 
as cinco candidatas no que-
sito simpatia, beleza facial, 
postura corporal, desenvol-
tura na passarela e capa-
cidade de comunicação.

A programação iniciou 

com jantar, seguido do desfile 
das candidatas. Com a maior 
pontuação, Milena Stoll Kel-
ler foi eleita rainha; Gabriely 
Cinthia Schittler ficou com a 
faixa de primeira-princesa; 
e Thália Gabriela Campos fi-
cou com o título de segunda
-princesa. As soberanas elei-
tas ficarão com a faixa por 
dois anos, representando a 9ª 
e 10ª edição da Oktoberfest.

novas soberanas ficarão com a faixa por dois anos

missa em honra à padroeira foi realizada

No último dia 12, nas de-
pendências da 3ª Compa-
nhia da Polícia Militar de 
Maravilha, estiveram reuni-
das lideranças do Bairro Bela 
Vista para implantar a pri-
meira célula da Rede de Vizi-
nhos PMSC em Maravilha. Na 

oportunidade, o comandan-
te da 3ª Companhia da Polícia 
Militar de Maravilha, primei-
ro-tenente Altair Lisot, abor-
dou a metodologia dos traba-
lhos a serem desenvolvidos 
junto à comunidade e ratifi-
cou os objetivos do projeto.

No feriado de Corpus 
Christi, a comunidade cató-
lica comemorou com missas 
e procissões. Na Igreja Matriz 
São José Operário a programa-
ção iniciou às 9h, com missa 
ministrada pelo padre Pedro 
da Silva, que falou sobre o ver-
dadeiro significado da data e a 
importância de amar uns aos 
outros. Na oportunidade, tam-

bém foi realizada a Campanha 
Tapete Solidário, com arreca-
dação de alimentos não pere-
cíveis, doados no momento do 
ofertório. De acordo com a co-
ordenadora, Elenir Isotton, os 
alimentos arrecadados serão 
disponibilizados para quem 
necessitar. “Foi um momen-
to de partilha”, destaca. Após a 
missa teve início a procissão. 

A 18ª Romaria de Nos-
sa Senhora do Caravággio foi 
realizada no dia 28, no mu-
nicípio de Flor do Sertão. 
Mesmo com chuva intensa, 
os fiéis compareceram para 
a programação, que foi pre-
judicada em razão do mau 

tempo. O domingo contou 
com a celebração na igre-
ja e a cavalgada pela ma-
nhã. No entanto, a tradi-
cional caminhada não foi 
possível. Após a celebra-
ção e apresentações inter-
nas, houve almoço e matinê.

O ex-administrador da Uni-
dade Prisional Avançada (UPA) 
de Maravilha Josias Augusti-
nho de Oliveira foi condena-
do à perda do cargo público 
de agente prisional e ao pa-
gamento de multa após ação 
por alteração das placas de 
um veículo do Deap de Mara-
vilha. A decisão é de primei-
ra instância e cabe recurso. 
No ano passado o ex-adminis-
trador afirmou em entrevis-
ta à Rádio Líder FM que trocou 
as placas do carro para flagrar 
atos ilícitos de um detento. 

Na decisão de 22 de feve-
reiro deste ano, a juíza, Heloísa 

Beirith Fernandes, afirma que o 
agente deve ter consciência que 
age em nome do Estado, sendo 
sua função zelar pelo bem-es-
tar dos presos e resguardo de 
bens públicos. Após todos os fa-
tos, a juíza condenou o ex-ad-
ministrador à perda do cargo e 
quatro anos de prisão em regi-
me aberto, além do pagamen-
to de multa. No entanto, a pena 
privativa de liberdade foi subs-
tituída por restrições de direito. 

Na decisão, ela também ab-
solve o detento envolvido, que 
teria sido usado pelo adminis-
trador para substituir as pla-
cas do veículo em questão.

Com o tema Utopias, o 
Inova Moda Inverno 2018 foi 
promovido em Maravilha. O 
evento, organizado pelo Nú-
cleo do Vestuário, em parce-
ria com o Senai e Sebrae, teve 
início no dia 5, no auditório 
da Amerios, com palestra mi-
nistrada pela consultora de 
moda e pesquisadora do Ins-
tituto Senai de Tecnologia 
Têxtil, Vestuário e Design de 
Blumenau, Rosenei Zanchett.

A coordenadora do Nú-
cleo do Vestuário, Jusara de 

Bona, destaca que o Ino-
va Moda é realizado em ape-
nas quatro cidades de Santa 
Catarina. Após a palestra, foi 
promovido desfile de moda 
de 11 empresas nucleadas.

O Inova Moda é uma pro-
posta que visa apoiar o de-
senvolvimento da moda 
nacional, das micro e peque-
nas empresas, voltado à in-
dução da criatividade, de-
senvolvimento de coleções, 
produtos, modelagem e ela-
boração de fichas técnicas.

A lei que regulamen-
ta a presença do segun-
do professor em salas de 
aula da rede estadual, cria-
da pela deputada estadu-
al Luciane Carminatti (PT), 
entrou em vigor em San-
ta Catarina. Em Maravilha, 
a presença deste profissio-
nal já é realidade há muitos 
anos e a regulamentação 
não deve trazer mudan-

ças na prática. De acor-
do com a lei, para ter direi-
to ao acompanhamento do 
profissional o aluno neces-
sita de um laudo compro-
vando a necessidade. Após 
ser aprovada, a função do 
profissional é atuar em 
conjunto com o professor 
titular, auxiliando no de-
senvolvimento e qualifica-
ção da prática pedagógica. 
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SOLEnIDADE Novos integrantes seguem no cargo até julho de 2018 

Clubes de serviço promovem cerimônia 
de posse das novas diretorias

O Centro de Eventos Luz 
do Sol, na Linha Arabutã, se-
diou a cerimônia de posse 
das novas diretorias do Lions 
Clube Maravilha, Lions Clu-
be Maravilha Oeste e Leo 
Clube. Na ocasião, além dos 
presidentes, foi feita a troca 
de outros cargos. No Lions 
Clube Maravilha, Neri Ga-
lera deixou o cargo para Ru-
dimar Begrow. Já no Lions 

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Arquivo/O Líder

Clube Maravilha Oeste, Hen-
rique Schneider foi substitu-

ído por Fátima Desconsi. No 
Leo, Diego Engler assumiu o 

cargo no lugar de Paola Spes-
satto. Os mandatos vão até ju-
lho de 2018.

No dia 6 foi realizada a 
cerimônia de posse da nova 
diretoria do Rotary Club Ma-
ravilha. O ato ocorreu na As-
sociação Cultural Italiana de 
Maravilha (Acima). Na oca-
sião, Jair Schossler assumiu a 
presidência após mandato de 
Marcos Raber.  

EVEnTO COMEMORAÇÃO 

nOVIDADE

PRÊMIO ADjORI 

InVESTIGAÇÃO 

Dia do Cooperativismo 
reúne grande público

Shows e eventos gratuitos marcam 
59º aniversário do município

Show com Papas da 
Língua anima público

O Líder fica entre os dez 
melhores do Estado e 
garante Pena de Bronze

Polícia procura assaltantes após roubo de R$ 11 mil 
em joias e dinheiro

O Dia do Cooperativismo 
foi comemorado com diversas 
ações. Em Cunha Porã o even-
to também marcou o início do 
mês de aniversário do municí-
pio. A programação foi realiza-
da na Praça da Bandeira, com 
serviços gratuitos de aferição 
de pressão arterial, solicitação 
de mamografias, testes rápidos 
de DST, Hepatite B e C, VDRL e 
HIV, verificação de peso e altu-
ra e divulgação dos programas 
ofertados pela Atenção Básica 
de Saúde. Para as crianças fo-
ram disponibilizados brinque-
dos, jogos educativos, pintura 
facial, além de apresentações 

culturais e distribuição gratui-
ta de algodão-doce e pipoca. 

MARAVILHA
Em Maravilha o even-

to começou na Praça Padre 
José Bunse. Durante a cami-
nhada, os participantes dis-
tribuíram balões, flores, mu-
das de árvores e abraços nas 
principais avenidas do muni-
cípio. Os integrantes foram di-
vididos em grupos para pas-
sar por diferentes locais, com 
o ponto de chegada no Super-
mercado Auriverde. Eles tam-
bém arrecadaram agasalhos 
e alimentos não perecíveis.

O Espaço Criança Sorri-
so ficou lotado para o show 
nacional com Papas da Lín-
gua. O show começou por 
volta das 20h e animou o pú-
blico por aproximadamente 

uma hora. A responsável pela 
abertura do evento foi a artis-
ta Katiucia Regina Stertz. Já 
a apresentação de encerra-
mento foi com a banda ma-
ravilhense Lunático Platão.

Uma residência foi assal-
tada na Rua José Bonifácio, 
nas proximidades do Hospi-
tal São José, no Centro de Ma-
ravilha. De acordo com a po-
lícia, o proprietário estava no 

local com a família, quando 
foi surpreendido por dois ho-
mens encapuzados. Um de-
les estava com um revólver.

Segundo a polícia, os cri-
minosos entraram na residên-

cia pelos fundos e levaram 
cerca de R$ 1 mil em dinhei-
ro, além de aproximadamen-
te R$ 10 mil em joias, como re-
lógio, colar, corrente e pulseira. 
Os assaltantes fugiram do lo-

cal levando o veículo da famí-
lia. Ninguém ficou ferido. O 
carro roubado foi localizado 
mais tarde por moradores na 
Rua Irmã Maria Borja. No en-
tanto, ninguém foi localizado. 

Banda animou a noite por aproximadamente uma hora

Na noite do dia 1º fo-
ram conhecidos os vence-
dores do 18º Prêmio Adjori 
de Jornalismo – Troféu Luiz 
Henrique da Silveira. A ceri-
mônia, que premiou as me-
lhores produções nas cate-
gorias Jornalismo Impresso, 
On-line e Publicidade, foi 
realizada no Hotel Sesc Ca-

cupé, em Florianópolis. Fo-
ram 41 jornais de diferentes 
regiões do Estado na dis-
puta. O Jornal O Líder de 
Maravilha ficou novamen-
te entre os Top Ten de Santa 
Catarina na categoria Jorna-
lismo, com a oitava posição. 
Já na categoria Publicida-
de garantiu Pena de Bronze. 

A programação de ani-
versário de Maravilha con-
tou com diversas atrações no 
decorrer do mês. Os even-
tos alusivos à data conta-
ram com grande participa-
ção do público maravilhense 
e de municípios vizinhos. 

A primeira edição do En-

contro de Carros Antigos de 
Maravilha foi realizada no Espa-
ço Criança Sorriso. O evento foi 
organizado pelos grupos Clás-
sicos de Porão e Old Cars. De 
acordo com os organizadores, 
aproximadamente 200 veículos 
participaram da atração, vin-
dos de 20 municípios da região. 

Carros foram expostos no Espaço Criança Sorriso
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ACESSIBILIDADE 

TRAGÉDIA 

EnERGIA RECURSOS 

Proprietários terão prazo 
para regularizar passeios 
públicos e edificações

Incêndio deixa residência 
destruída e uma vítima fatal 

Subestação já está em 
operação

Governador apresenta Fundam 
2 e lideranças solicitam 
atenção para a região

O presidente da Casan, 
Valter José Gallina, visitou 
Maravilha e se reuniu com a 
prefeita, Rosimar Maldaner, e 
o vice-prefeito, Sandro Dona-
ti, no gabinete, e contou com 
a presença do chefe da Casan 
no município, André Tonello, 
e o secretário de Agricultura, 
Pedro Gilberto Ioris. Na pau-
ta, os problemas que o muni-
cípio enfrenta com o abaste-

cimento de água.
Em entrevista ao Jornal O 

Líder, o presidente afirmou 
que a situação será resolvida 
ainda em 2017. Ele diz que a 
obra para construção de uma 
nova adutora deveria começar 
em agosto e garantiu a conclu-
são antes do Natal. O investi-
mento em bomba de captação 
e tubulação será de aproxima-
damente R$ 2 milhões. 

PROMESSA Presidente afirma que serão três quilômetros de tubulação 
e novo reservatório

Casan anuncia construção de 
nova adutora até o natalO Ministério Público as-

sinou Termo de Ajustamento 
de Conduta (TAC) com a pre-
feitura com o objetivo de re-
gularizar passeios e edifica-
ções públicas e privadas de 
Maravilha. O documento es-
tipula prazos para o cumpri-
mento da legislação, exigin-
do projeto para adequação 
do passeio público e regula-
rização interna das edifica-
ções para obtenção do alvará 
em 2018. Além disso, condi-
ciona a expedição do alvará 
de funcionamento de 2019 à 
execução completa da obra. 

O TAC trata os prazos de 
forma diferente para novas 

construções, adaptações em 
imóveis que possuem alva-
rá de funcionamento, adap-
tações dos imóveis residen-
ciais e terrenos baldios, além 
da vedação da utilização in-
devida dos passeios públicos.

Segundo o Termo, to-
das as novas construções 
em área urbana devem pos-
suir calçadas acessíveis. Além 
disso, todas as novas cons-
truções de imóveis com des-
tinação comercial ou indus-
trial ou de uso público ou 
privado coletivo devem ser 
integralmente acessíveis, 
como já estipulado no Pla-
no Diretor de Maravilha. 

Deonildo Lambrecht es-
tava sentado ao lado de um 
cliente, na entrada do estabe-
lecimento Bar dos Amigos e 
Sorveteria Suru, quando sen-
tiu um cheiro diferente. Logo 
em seguida, ele ouviu o jar-
dineiro da escola que fica em 
frente ao seu estabelecimento 
gritar: “fogo, Surro, em cima”. 

Muito abalado, Lambre-
cht contou que seu primeiro 
impulso foi subir para o an-
dar de cima, até a residência 
de madeira onde residia Ar-
lindo Ribeiro, de 78 anos. Ele 
arrombou a porta, mas devi-

do às chamas e nuvem de fu-
maça, precisou recuar, sem 
conseguir adentrar na casa. 

Ribeiro era locatário, re-
sidia no local há quase três 
anos e foi a óbito no local. 
Lambrecht conta que o ido-
so residia sozinho e não re-
cebia a visita de familiares. 
O corpo ficou carboniza-
do e a pequena residência de 
madeira, destruída. O Cor-
po de Bombeiros foi acio-
nado e atuou no combate às 
chamas e rescaldo, no entan-
to, Ribeiro já estava em óbi-
to quando foi encontrado.

TaC foi assinado pela prefeita, rosimar maldaner, na sala do júri, com presença da 
associação dos Deficientes Físicos de maravilha

 voluntários auxiliaram na retirada de móveis no primeiro piso da edificação

A subestação de Maravi-
lha está em operação, com 
potência de 26 mil KVA. 
Com ela, a Celesc garante 
mais qualidade e maior dis-
ponibilidade de carga para o 
abastecimento da região. O 
investimento total na obra é 
de R$ 12 milhões. Já o terre-
no para a construção foi do-
ado pela prefeitura em 2013.

Segundo o gerente re-
gional da Celesc, José Rei-
naldo Volkweis, além de 

atender a demanda por 
energia, o investimento pre-
vê o crescimento econô-
mico dos municípios de 
abrangência da Regional. “A 
demanda atual é apenas a 
metade da capacidade desse 
transformador, o que signi-
fica dizer que a demanda da 
região pode chegar ao do-
bro da atual. Ou seja, o cres-
cimento da região não com-
promete o abastecimento 
de energia elétrica”, afirma.

 Subestação fica localizada na linha araçá

O governador de San-
ta Catarina, Raimundo Co-
lombo, esteve na região para 
apresentar a segunda etapa 
do Fundo de Apoio aos Muni-
cípios (Fundam). Na Câmara 
de Vereadores, com a presen-
ça de sete deputados e pelo 
menos 15 prefeitos, ele expli-
cou os avanços da etapa ini-
cial do programa e disse que 
o Fundam 2 terá cota máxi-
ma de R$ 3 milhões e os pri-
meiros convênios para re-

passe de recursos a fundo 
perdido deveriam ser assi-
nados no fim de agosto. Para 
isso, os municípios precisa-
vam apresentar os projetos. 

Após apresentação, os 
prefeitos e deputados inicia-
ram a sequência de pedidos 
e observações. Sobre a fal-
ta de água quando há pro-
blemas no poço profundo, 
Colombo garantiu que vai ve-
rificar a situação com a Ca-
san e dar uma resposta. 

Governador apresentou obras já executadas e explicou dinâmica do Fundam 2
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QUALIFICAÇÃO Evento foi promovido pelas Mães Azuis 
Andrea Vendruscolo, Josiane Schneider e Roseni Torma

Primeiro Fórum de Autismo 
tem mais de 400 participantes 

Evento foi realizado no lar de Convivência dos idosos e teve entrada gratuita 

Os dias 3 e 4 de agosto 
foram de orientações na 1ª 
edição do Fórum de Autis-
mo, que foi promovido pe-
las Mães Azuis Andrea Ven-
druscolo, Josiane Schneider 
e Roseni Torma, em conjunto 
com os vereadores Eder Mo-
raes (PMDB) e Cleber Per-
tussatti (PMDB). No primei-
ro dia de evento cerca de 400 
pessoas participaram da pa-
lestra ministrada por Bere-
nice Piana, que abordou a 
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temática “Autismo: conquis-
tando direitos”, e Shahla Pia-
na, com o tema “Diagnóstico 

precoce”.
O segundo dia do Fórum 

recebeu diversos profissio-

nais qualificados da região e 
foi dividido em dois períodos. 
Durante a manhã os especia-
listas discutiram com os parti-
cipantes a temática “Garantia 
de atendimento e preparação 
profissional”. No período da 
tarde a educação foi discuti-
da por meio do tema “Inclu-
são escolar e formação conti-
nuada”, quando profissionais 
e convidados debateram a im-
portância da garantia de ensi-
no diferenciado para autistas.

MInHA CASA, MInHA VIDA 
Após sete anos, famílias cobram 
conclusão do Residencial Adonai

Sete anos se passaram e 
32 famílias ainda não têm um 
lugar para chamar de seu em 
Maravilha. O Residencial Ado-
nai, na Rua Victor Meirelles, 
está construído, mas não fina-
lizado. Em entrevista ao Jornal 
O Líder, o representante das 
famílias, Murilo Duarte, expli-
ca que o contrato habitacio-
nal foi iniciado em 2010, após 
organização de toda a docu-
mentação. Em 2013 os mora-
dores assinaram contrato com 
a Caixa Econômica Federal, 
dentro do Programa Minha 
Casa, Minha Vida, com pra-
zo de execução de dois anos. 
Tudo deveria ficar pronto em 
novembro de 2015, quan-

do a Construtora Brum en-
tregaria o empreendimento. 

Porém, nada disso aconte-
ceu. Segundo Duarte, os mu-
tuários visitaram o local em 
2015, mas a obra estava para-
da. Um comunicado foi feito 
para a Caixa, que tomou provi-
dências junto à empresa, que 
estava com problemas finan-
ceiros e fechou as portas. As-
sim, a Caixa Econômica acio-
nou o seguro para conclusão 
da obra. Depois de muita po-
lêmica, a Caixa suspendeu o 
pagamento das parcelas, de 
aproximadamente R$ 500. O 
financiamento é de 25 anos, 
mas não há informação de 
como tudo vai terminar.xx

COMEMORAÇÃO 

5ª EDIÇÃO 
PROBLEMA nOS AGEnDAMEnTOS

SEnHORAS EVAnGÉLICAS 

POLÊMICA 

Sicoob Credial celebra 
32 anos de fundação

Fórum Empresarial 
oportunizou semana de 
conhecimento e capacitação

Saúde registra alto índice 
de faltas em consultas 
e exames agendados 

Oase de Maravilha completa 60 anos de fundação 

Comissão tem 30 dias para votar 
contas da administração de 2012

O Sicoob Credial comple-
tou 32 anos de história no dia 8 
de agosto. Fundado por 28 as-
sociados, passou a funcionar 
para atendimento ao público 
em agosto de 1985. Atualmente 
o Sicoob contabiliza mais de 32 
mil associados, distribuídos em 

dez agências. A sede está loca-
lizada em Cunha Porã e as de-
mais em Iraceminha, Cunhataí, 
São Carlos, Flor do Sertão, São 
Miguel da Boa Vista, Santa Tere-
zinha do Progresso, São José do 
Laranjal, Tigrinhos e Maravilha, 
esta última com duas agências. 

Maravilha sediou pales-
tra e oficinas inéditas, voltadas 
principalmente para empre-
sários e acadêmicos no ramo 
de administração, na 5ª edi-
ção do Fórum Empresarial. A 
abertura oficial foi realizada na 

noite do dia 8 de agosto, com 
palestra sobre “Inteligência fi-
nanceira nos negócios”, minis-
trada pelo especialista em in-
teligência financeira, Gustavo 
Cerbasi. Mais de 800 pesso-
as participaram da palestra.

mais de 800 pessoas participaram da abertura do Fórum Empresarial

O vereador Natalino 
Prante (PP) é o relator do 
projeto que analisa as con-
tas do ex-prefeito Orli Ber-
ger do ano 2012 em Maravi-
lha. Ele se manifestou após 
discussão acalorada duran-
te a palavra livre na sessão 
do dia 14 de agosto, na Câ-
mara de Vereadores. A dis-
cussão foi em torno do pare-
cer do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), que recomen-
dou a aprovação das contas, 
mas com ressalvas legais. 

Em entrevista, Prante ex-
plicou que a análise é bem 

complexa, já que o Tribunal 
recomenda a aprovação, mas 
para ir contra o parecer do 
TCE existe a necessidade de 
apresentar provas consisten-
tes por parte dos vereadores. 
Conforme ele, o parecer ex-
plica que houve mais despe-
sas do que arrecadação, mas 
o município não deixou de 
investir em educação e saú-
de, por exemplo, que têm li-
mites mínimos estipulados 
por lei. Além disso, houve 
um decreto de emergência 
no período, que justificaria 
dificuldades administrativas. 

Agendar uma consulta ou 
exame e não comparecer no 
dia marcado vem se tornando 
um hábito comum entre mui-
tos usuários das unidades de 
saúde de Maravilha. Somente 
nos primeiros seis meses do 
último ano, mais de 1.300 pa-
cientes agendaram consultas 
nos postos de saúde do mu-
nicípio e não compareceram.

Outro dado alarman-
te é com relação aos proce-
dimentos especializados, 
que se aproxima de 300 fal-
tas, entre janeiro e junho. 
Deste total, 180 pacientes 
agendaram consultas espe-

cializadas e exames e não 
compareceram. Outras 100 
pessoas marcaram horá-
rio para a realização de pro-
cedimento no Centro de 
Especialidades Odontoló-
gicas de Maravilha e tam-
bém não compareceram.

O problema também 
se concentra na retirada 
de exames: 48 pacientes fi-
zeram os exames agenda-
dos, mas não comparece-
ram para retirar o resultado. 
Com as faltas, muitas co-
tas do SUS são perdidas, 
o que aumenta a deman-
da de compra de serviços. 

Uma história construída 
por meio de espiritualidade 
e trabalho social. Assim po-
dem ser definidos os 60 anos 
do grupo da Ordem Auxilia-
dora de Senhoras Evangélicas 
(Oase) da paróquia de Mara-
vilha. Criada em 1957 por cer-
ca de 25 mulheres da Igreja 
Evangélica de Confissão Lute-
rana do Brasil (IECLB), tinha 
como objetivo, à época, tor-
nar o grupo mais unido, além 
de auxiliar a comunidade.

Atualmente a Oase pos-

sui 80 participantes, além dos 
outros oito grupos que a in-
tegram por meio da paróquia 
maravilhense. Elas se encon-
tram todas as quartas-feiras 
na Casa Martin Luter, assim 
como foi a primeira reunião, 
há mais de meio século. 

A atual presidente, Diva 
Bervian, conta que duran-
te os encontros elas decidem 
sobre as tarefas, leem a bí-
blia e compartilham experi-
ências, já que dentro do grupo 
existem mulheres de diver-

sas faixas etárias. “O nos-
so papel é auxiliar e contri-
buir com a sociedade através 

de atividades beneficentes. 
Nós levamos a palavra de fé 
em Cristo a todos”, explica.
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VALORIZAÇÃO Em noite especial, dezenas de comunidades foram 
reconhecidas pelo trabalho desenvolvido no campo

Prêmio Destaque Rural faz homenagem 
para produtores e 22 jovens rurais

 Arquivo/O Líder

 Arquivo/O Líder

 Arquivo/O Líder
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A CDL e Associação Em-
presarial realizaram a 3ª edi-
ção do Prêmio Destaque Ru-
ral no dia 11 de agosto, em 
Maravilha, no salão da comu-
nidade de Linha Barro Preto. 
O prêmio lembrou produto-
res que se destacaram em 13 
categorias: hortifrúti, milho, 

soja, trigo, fumo, feijão, peixe, 
frango de corte, suíno, leite, 
gado de corte, agroindústria 
e apicultura. A família Unser, 
de Ademir e Lauri Unser, foi a 
homenageada da noite com o 
prêmio Destaque Rural 2017. 

Família Unser foi a homenageada com o 
prêmio Destaque rural 2017

2ª EDIÇÃO 

ASSALTO 

COnQUISTA 

AGOSTO LARAnjA

TAPEMBOL

Feira das Profissões reúne nove 
universidades e Polícia Militar

Dois homens são presos após roubo de malote

Voleibol maravilhense é 
campeão regional invicto 

Caminhada Laranja 
orienta sobre prevenção 
de deficiências

Para integrar estudantes, 
professora traz novo 
esporte ao município 

O cronograma do 
Agosto Laranja, mês da 
conscientização sobre a 
esclerose múltipla, rea-
lizado pela Apae Marisol 
de Maravilha, teve con-
tinuidade com a Cami-
nhada Laranja. O evento 
iniciou no Espaço Crian-
ça Sorriso e teve o apoio 
do LEO Clube Maravi-
lha, Clube de Lions, Ro-
tary Club, Rede Femini-
na de Combate ao Câncer, 
JCI, Secretaria de Saú-

de e Assistência Social. 
Para dar início à Se-

mana Nacional da Pes-
soa com Deficiência In-
telectual e Múltipla, que 
adentra o Agosto Laranja, 
a Apae Marisol de Maravi-
lha realizou culto na sede 
da escola. A celebração 
foi ministrada pelo pastor 
Denis Moacir Berté e pelo 
ministro Francisco Gialdi. 
O cronograma seguiu com 
almoço beneficente no 
Salão Paroquial Católico. 

Na busca por ativida-
des que incluíssem não 
apenas um gênero e di-
versas faixas etárias, a 
professora de Educa-
ção Física Tânia Ceccon 
Zanella conheceu o ta-
pembol. Segundo ela, a 
ideia de trazer o esporte 
para Maravilha veio após 
uma pesquisa na internet. 

Depois de trocar men-
sagens com Marco Auré-
lio Cândido Rocha, Tâ-
nia recebeu o manual do 

esporte, além de adqui-
rir duas bolas oficiais. O 
preparo até ensinar o jogo 
para os alunos da Esco-
la de Ensino Fundamen-
tal Juscelino Kubitschek 
de Oliveira durou meses 
e a aula inaugural foi re-
alizada durante a come-
moração ao Dia do Es-
tudante (11 de agosto). 
Maravilha foi a segunda 
cidade a receber o espor-
te em Santa Catarina, sen-
do Ibirama a pioneira.

 modalidade é realizada dentro de uma quadra e consiste em dar tapas na bola  

Os terceiros anos do ensi-
no médio das escolas de Ma-
ravilha e região participaram 
da Feira das Profissões realiza-
da pela Escola de Educação Bá-
sica Nossa Senhora da Sale-
te. A segunda edição do evento 
contou com a presença de qua-
se duas mil pessoas, que fo-

ram orientadas por nove uni-
versidades do Sul do Brasil. 

A programação teve di-
reito a palestras, estandes so-
bre os cursos que cada insti-
tuição oferece, feira do livro, 
além de uma exposição da Po-
lícia Militar de Santa Cata-
rina sobre a equipe tática. 

A equipe de voleibol 
masculino de Maravilha 
AMV/Secretaria Munici-
pal de Esportes/Acema 
representou a Escola de 
Educação Básica Nossa 
Senhora da Salete duran-
te a etapa regional dos 
Jesc na categoria 12 aos 

14 anos. A disputa foi re-
alizada no dia 15 de agos-
to, em Saudades, contra 
as equipes de Chapecó e 
Cunha Porã. O time ma-
ravilhense venceu todas 
as partidas e se consa-
grou campeão invicto re-
gional da competição. 

A Polícia Militar prendeu 
dois homens suspeitos de rou-
bar um malote da empresa MM 
Bebidas de Maravilha. O assal-
to aconteceu na tarde do dia 21 
de agosto, por volta de 14h, na 
Avenida Alexandre Kasper, no 
Bairro Universitário. O malo-
te estava com dinheiro e sen-

do transportado por uma mu-
lher, em uma moto Honda Biz, 
no momento em que os crimi-
nosos chegaram em uma moto-
cicleta e anunciaram o assalto.

Após derrubar a vítima, eles 
fugiram levando o malote e a 
moto que ela conduzia. A Po-
lícia passou a realizar buscas, 

momento em que encontrou o 
primeiro suspeito na Linha Ma-
riporã. Com ele foi localizada a 
moto usada para o assalto, con-
fessando a autoria. Ele disse que 
é ex-funcionário da empresa e sa-
bia da movimentação financeira. 

O segundo suspeito foi en-
contrado na Linha Central, 

em um Kadett. O condutor foi 
identificado como proprietá-
rio da motocicleta utilizada no 
assalto. Ao verificar o interior 
do automóvel, a guarnição lo-
calizou R$ 16.600 mil em di-
nheiro, além de aparelhos ce-
lulares. O carona fugiu, mas foi 
localizado pela Polícia Militar. 

Com vitória nas partidas regionais, equipe garantiu vaga na fase estadual

AMOR SAGRADO E SUBLIME É AQUELE 
QUE nÃO EXIGE RECOMPEnSAS

Quando uma pessoa atinge o mais elevado estágio de 
amor, torna-se capaz de doar-se totalmente ao ente ama-
do. Jesus Cristo ensinou: “Ninguém tem maior amor que o 
daquele que dá a sua vida por seus amigos”. O amor subli-
me não é aquele que leva a pessoa a querer arrebatar o outro 
para si, mas aquele que o leva a doar-se para o bem do outro.

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
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CÃO CARInHO Primeira visita do cão Johny foi realizada na tarde do dia 1º

Hospital São josé lança projeto que vai 
oferecer visitas de cão para pacientes

PEDIDO DE DESCULPA 

LEMBRAnÇALEGISLATIVO 

InVESTIMEnTO 

COMEMORAÇÃO

PATRIOTISMO 

CEnTRO DE SAÚDE 

FALAR É A MELHOR SOLUÇÃO 

Carta relata arrependimento 
após homem invadir 
posto de saúde

Lar de Convivência promove 
homenagem aos sócios 
com mais de 80 anos

Câmara de Vereadores 
aprova contas de 2012 

UBS Marciany Cristina Zat 
Lisboa é inaugurada

Palestra marca mês de aniversário 
do Centro Espírita EmmanuelDesfile cívico reúne milhares 

de pessoas em Maravilha

Administração pública 
entrega ordem de serviço

Setembro Amarelo, mês 
da prevenção contra 
o suicídio

Johny é um cão da raça la-
brador, já conhecido em nos-
sa região por sua participação 
em ações de buscas do Corpo 
de Bombeiros de Maravilha e 
região, que ganhou nova fun-
ção. Ele foi incumbido de levar 
mais alegria para os pacientes 
do Hospital São José de Mara-
vilha, como o principal instru-
mento do projeto Terapia Cão 
Carinho. 

O projeto foi lançado pelo 

hospital e no dia 1º Johny fez 
sua primeira visita aos pacien-
tes, acompanhado do seu trei-
nador, tenente-comandante 
do Corpo de Bombeiros, João 
Emiliano de Moura Miranda. 
O objetivo é que pacientes da 
ala pediátrica e clínica médi-
ca, que envolve principalmen-
te pessoas acamadas, idosos 
e pacientes que tenham saí-
do da UTI, recebam uma visita 
semanal do cachorro. 

Fotos: Arquivo/O Líder

jhony é um labrador, descrito como dócil e brincalhão

O homem que ar-
rombou o posto de saú-
de na Avenida Sul Brasil, 
no Centro de Maravilha, 
deixou uma carta, escri-
ta à mão, relatando extre-

mo arrependimento. Ele in-
vadiu, levou objetos para 
casa, mudou de ideia, de-
volveu o que havia retira-
do do posto e escreveu car-
ta pedindo desculpas. 

Na última sessão de agos-
to os vereadores de Maravilha 
protagonizaram debates polê-
micos durante votação das con-
tas do exercício financeiro de 
2012 do município, gestão do en-
tão prefeito Orli Genir Berger. A 
sessão foi realizada no dia 28 e 
a aprovação das contas passou 
de forma apertada no plenário. 

Logo após a apresenta-
ção do PCP, o secretário Láurio 
Stieler fez a leitura do parecer do 
Tribunal de Contas, o qual reco-
mendou a aprovação das con-
tas, com restrições. As restrições 
apontadas levavam em consi-
deração dívidas deixadas pela 
então administração munici-
pal e um déficit no orçamento.

Dia 10 de setembro é 
o Dia Mundial de Preven-
ção ao Suicídio. Conheci-
do pela cor amarela, o perío-
do é marcado por ações que 
mostram a realidade do sui-
cídio no Brasil e no mun-
do. O suicídio é considerado 

um problema de saúde pú-
blica e um brasileiro morre 
deste mal a cada 45 minutos. 
No mundo, o número cresce 
para um a cada 45 segundos. 
Pelo menos o triplo disso já 
tentou se matar e outros che-
garam a pensar em fazê-lo. 

                                         CASOS EM MARAVILHA
Ano       Número de casos      Faixa etária                           Sexo 
2014                4                       24 a 89 anos                       homens 
2015                6                       24  a 88 anos    cinco homens e uma mulher
2016                1                            57 anos                            homem 
janeiro/
setembro 
2017

2 59 e 20 anos homens

A abertura do desfile cí-
vico em Maravilha, no dia 
7 de setembro, foi realizada 
com hasteamento das ban-
deiras, apresentações cul-
turais e pronunciamento da 
prefeita, Rosimar Maldaner. 
Foram 15 pelotões que par-
ticiparam do desfile: Banda 
Marcial Cidade das Crian-
ças, Polícia Militar, educa-
ção infantil municipal, Apae 
Marisol, Centro Educacional 
Vereador Raymundo Veit, 
Centro Educacional Mun-

do Infantil (Caic), Escola de 
Educação Básica Santa Tere-
zinha, Dom Sistema Educa-
cional, Escola de Educação 
Básica João XXIII, Esco-
la de Educação Básica Nos-
sa Senhora da Salete, Cen-
tro de Educação de Jovens 
e Adultos, Centro Educa-
cional Monteiro Lobato, Es-
cola de Ensino Fundamen-
tal Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, funcionários 
da Secretaria de Educa-
ção e Corpo de Bombeiros.

Na tarde do dia 8 foi inau-
gurada a Unidade Básica de 
Saúde Marciany Cristina Zat 
Lisboa, na Rua Independên-
cia, Loteamento Nosso So-
nho. A obra possui mais de 
370 metros quadrados e in-
vestimento de R$ 697 mil. 
Com a nova unidade, a pre-
feitura vai economizar re-

cursos gastos com pagamen-
to de aluguel, já que a equipe 
do posto de saúde do Cen-
tro (em frente ao Hospital São 
José) passa a atender no lo-
cal. O governo municipal es-
tuda ainda levar para esta 
UBS outros serviços de saú-
de que atualmente são pres-
tados em estruturas alugadas.

Os associados do Lar de 
Convivência com mais de 80 
anos receberam homenagem 
da diretoria no dia 9. Os ho-
menageados contaram com 
a presença da família e ami-
gos para o almoço de confra-
ternização. Atualmente o Lar 

de Convivência conta com 
520 associados. De acor-
do com a presidente do Lar, 
Eneci Gruber, o grupo pos-
sui mais de 80 pessoas ap-
tas a receber a homenagem 
e a ideia partiu da inten-
ção de valorizar as pessoas.

O governo de Maravilha 
assinou, na manhã do dia 21, 
ordem de serviço para cons-
trução do Centro de Saúde 
que será edificado ao lado da 
prefeitura. A obra terá investi-

mento, nesta primeira etapa, 
de R$ 2 milhões. A estrutura 
vai contar com três pavimen-
tos, com posto de saúde, além 
de salas para Vigilância Sanitá-
ria e outros órgãos municipais.

Foram 15 pelotões que participaram do desfile

O Centro Espírita Emma-
nuel (CEE) promoveu pales-
tra gratuita no dia 15, em co-
memoração ao aniversário de 
24 anos, no auditório do Si-
coob Credial. A palestra, com 
o tema “Família: educandá-
rio de almas”, foi ministrada 
pelo advogado do Tribunal 

de Contas de Santa Catari-
na e ex-presidente da Fede-
ração Espírita Catarinense 
Gerson Luiz Tavares. Na oca-
sião, Tavares abordou a im-
portância do núcleo familiar 
e destacou que o desenvolvi-
mento de valores é o objeti-
vo essencial da vida na terra. 

associados com mais de 80 anos receberam lembranças

Documento foi assinado e entregue na sala de reuniões da prefeitura
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MODERnIZAÇÃO 

DADOS 

PREMIAÇÃO 

Polícia Civil inicia uso de vídeo e 
áudio para gravar depoimentos

Maravilha teve o terceiro 
maior crescimento 
populacional do Oeste

Oratória nas Escolas define 
campeões da fase local

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
divulgou as estimativas de cres-
cimento populacional em 
2017. O estudo mostra que Ma-
ravilha foi o terceiro municí-
pio do Oeste de Santa Catari-
na que mais cresceu. De acordo 
com o levantamento, o muni-
cípio possui atualmente 25.076 
habitantes. Em 2016 o núme-
ro era de 24.712, o que repre-
senta crescimento de 1,47%. 

Da região, o maior cresci-

mento populacional foi regis-
trado em Pinhalzinho (2,13%), 
seguido de Chapecó (1,78%). 
Entretanto, essa não é a rea-
lidade da maioria dos muni-
cípios brasileiros. De acordo 
com o IBGE, 24,7% das cida-
des brasileiras tiveram redu-
ção populacional e em 53,6% 
as taxas de crescimento fo-
ram menores de 1%. O estu-
do estima que o Brasil tenha 
207,7 milhões de habitantes e 
taxa de crescimento de 0,77%. 

O sistema audiovisu-
al já está operando na de-
legacia da Polícia Civil de 
Maravilha. Com áudio e ví-
deo, o equipamento come-
çou a funcionar após a visi-
ta do delegado regional da 

Polícia Civil de São Miguel 
do Oeste, Henrique Muxfel-
dt, na tarde do dia 13. O pro-
cesso vai reduzir em mais 
de 50% o tempo no trâmi-
te total dos procedimentos 
e flagrantes na delegacia. 

Promovido pela JCI de Ma-
ravilha, o concurso Oratória 
nas Escolas definiu os cam-
peões da fase local e entre-
gou as premiações na noi-
te do dia 22, na Câmara de 
Vereadores. No total, 10 alu-
nos concorreram represen-
tando as escolas de Maravi-
lha, Cunha Porã e São Miguel 
da Boa Vista. A primeira co-
locada representará a JCI de 

Maravilha na etapa regional 
este ano. O primeiro lugar re-
cebeu um curso de secreta-
riado, um tablet e um óculos 
de realidade virtual; o segun-
do lugar ganhou um tablet e 
um óculos de realidade vir-
tual; e o terceiro, um curso de 
gramática e ortografia e um 
óculos de realidade virtual.

Esta foi a 7ª edição 
da Oratória nas Escolas. 

VENCEDORES
1ª colocada: alana Cristina vinaga, do C.E. vereador raymundo veit 
2º colocado: Pedro henrique Knebel, da Escola núcleo número Um
3ª colocada: maithiéli Cibulski, da E.E.F. juscelino Kubistchek de 
Oliveira

RECOnHECIMEnTO Guilherme Zattar recebeu medalha após 
significativo trabalho no município

Promotor é homenageado 
pelo Corpo de Bombeiros

REGULAMEnTAÇÃO CULTURA GAÚCHA

InOCEnTADO 

Audiência pública 
aprova flexibilização nos 
horários do comércio

CTG juca Ruivo realiza programação 
da Semana Farroupilha 

júri popular absolve homem 
acusado de matar ex-
diretor de esportes

Fotos: Arquivo/O Líder

O Corpo de Bombeiros de 
Maravilha homenageou o pro-
motor de Justiça Guilherme Pa-
checo Zattar. Ele recebeu uma 
medalha após significativo tra-
balho no município e pelo apoio 
ao Corpo de Bombeiros. O pro-
motor disse que é motivo de or-
gulho receber a medalha e possui 
grande admiração pelo Corpo 
de Bombeiros. “Não consigo ex-
pressar a gratidão que é receber 
a homenagem de uma institui-

ção dessa envergadura”, pon-
tua. Ele lembra que quando ini-
ciou as atividades em Maravilha, 
os bombeiros não tinham poder 
de polícia. Após uma parceria en-
tre MP e corporação, os milita-
res conseguiram essa interven-
ção para regularizar os prédios e 
melhorar a situação da seguran-
ça. Ele diz que foi um trabalho 
guiado com maestria pelo tenen-
te Moura. “Me orgulha muito ter 
feito parte dele”, finaliza. ato de homenagem foi realizado no quartel, com a presença de lideranças

Audiência pública foi 
realizada no dia 13, com 
ampla participação da co-
munidade, para aprovar 
ou não a flexibilização nos 
horários do comércio em 
Maravilha. A discussão foi 
na Câmara de Vereadores. 
Após manifestações favorá-
veis e contrárias, a regula-
mentação dos horários foi 

aprovada por 112 votos fa-
voráveis e 12 contrários. 

Empresários de vá-
rios setores defende-
ram a proposta, colocan-
do pontos como geração 
de empregos e desenvol-
vimento econômico. Já 
o Sindicato dos Traba-
lhadores no Comércio se 
manifestou contrário. 

Os amantes da cultura gaú-
cha tiveram um fim de sema-
na especial, com a programa-
ção da edição 2017 da Semana 
Farroupilha. A abertura oficial 
foi na noite do dia 22, com ter-
túlia e jantar no CTG Juca Rui-
vo. A programação seguiu na 
tarde do dia 23, quando mem-
bros da patronagem e associa-
dos se reuniram para cavalgada, 

que teve como primeiro desti-
no a casa da família Auler. Ele-
mar Auler foi o homenageado. 
Após, a cavalgada seguiu até o 
CTG Juca Ruivo, onde foi servi-
do café aos participantes. Du-
rante a noite teve show anima-
do por Francisco Oliveira. A 
programação encerrou no do-
mingo, com a realização de mis-
sa crioula, seguida de almoço. 

O Tribunal do Júri absol-
veu Luiz Carlos Ribeiro após 
julgamento que terminou por 
volta das 21h20 do dia 27, no 
Fórum da Comarca de Maravi-
lha. Ribeiro foi julgado por ho-
micídio duplamente qualifica-
do contra Artur Vítor Rigotti, 
de 41 anos, morto em 2015. 

A sentença foi lida pela ju-
íza Heloisa Beirith Fernandes, 
que absolveu Luiz Carlos Ri-
beiro após votação dos jura-
dos e outros fatores considera-
dos pela magistrada. A maioria 
dos jurados entendeu que não 
houve intenção de matar Artur 
Vítor Rigotti na noite dos fatos. Plenário contou com aproximadamente 150 pessoas para debate
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FESTA ALEMÃ Evento foi realizado pelo Centro Cultural 25 de Julho  

Oktoberfest In Maravilha é 
sucesso em sua 9ª edição

PROFISSIOnAL DESTAQUE 

OUTUBRO ROSA 

EM ALERTA

DESFILE 

Voluntários e servidores da 
Apae são homenageados 
pelo Rotary 

Programação começou com Missa Rosa 
na Igreja Matriz

Empresários manifestam preocupação com teto do 
Minha Casa, Minha Vida

Município promove escolha da rainha 
e princesas da terceira idade

Público expressivo acom-
panhou a programação da 
9ª edição da Oktoberfest In 
Maravilha, organizada pelo 
Centro Cultural 25 de Julho. 
A programação iniciou com 
jantar típico alemão no Cen-
tro Cultural 25 de Julho. Na 
tarde de sábado, seguiu no 
Espaço Criança Sorriso, com 
diversas brincadeiras e con-

cursos (prova de bolacha em 
metro, chope na mamadeira, 
corrida com carrinho de mão, 
concurso do serrote e apre-
sentações de danças típicas), 
sangria do primeiro barril de 
chope e carreata pelas prin-
cipais ruas e avenidas da ci-
dade. À noite teve apresen-
tações dos grupos visitantes 
e baile.

Fotos: Arquivo/O Líder

Baile animou a nona edição do evento

A 5ª edição do projeto 
Profissional Destaque foi re-
alizada pelo Rotary Club de 
Maravilha. O objetivo foi ho-
menagear profissionais que 
se destacam ou se destaca-
ram em diversos segmen-
tos da sociedade. Nesta edi-
ção foram homenageados 
os profissionais e voluntá-
rios que atuam junto à Apae 
Marisol: primeiro presiden-
te da Apae, Maximino Tume-
lero; Vilma Kreutz, represen-

tando o Grupo de Apoio de 
Voluntárias; Margarete Die-
drich Maas, representando a 
equipe técnica; Cenira Du-
tra, representando os pro-
fessores; Clari Piton, repre-
sentando os funcionários; 
e Apae Marisol, no ato re-
presentada pelo atual presi-
dente, Genuir Bassani, e di-
retora, Adriane Polazzo. O 
evento foi realizado na Can-
tina Italiana, encerrado com 
jantar de confraternização.

homenageados são profissionais que se destacam ou se destacaram em diversos 
segmentos da sociedade

O setor da construção civil já 
está em alerta sobre a redução do va-
lor máximo para financiamentos do 
programa do governo federal Minha 
Casa, Minha Vida. O teto para enca-
minhamento do projeto é, atualmen-

te, de R$ 145 mil, mas deve ser redu-
zido para R$ 105 no mês de janeiro. O 
valor foi fixado no início do ano em R$ 
105 mil para cidades com determina-
do número de habitantes, como o mu-
nicípio de Maravilha. No entanto, a 

mobilização de lideranças, com apoio 
de parlamentares em Brasília, sensi-
bilizou o Ministério das Cidades, que 
restabeleceu o valor. Porém, o prazo 
para encaminhar financiamentos com 
R$ 145 mil terminou em dezembro. 

A Igreja Matriz reali-
zou a Missa Rosa, inician-
do a campanha do Outu-
bro Rosa da Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de 
Maravilha. Com a presen-
ça das integrantes da Rede 
no altar, os fiéis participa-
ram da celebração e foram 

convidados para os even-
tos de outubro. O tradicio-
nal Chá Rosa da Rede Fe-
minina de Combate ao 
Câncer foi realizado no sa-
lão evangélico, tendo ain-
da na programação entre-
ga de flores em comércios 
da cidade, jantar saudá-

vel com as vitoriosas e aco-
metidas pelo câncer, aula 
de ioga no Espaço Crian-
ça Sorriso, a tradicional Ca-
minhada Rosa pelas aveni-
das da cidade e um desfile 
solidário do brechó da Rede 
Feminina, na Drummond 
Cafeteria e Livraria. 

A Secretaria de Assis-
tência Social realizou a es-
colha da rainha e princesas 
da terceira idade de Mara-
vilha. O evento foi realiza-
do no Salão Paroquial e che-
gou na 11ª edição em 2017. 

Desfilaram 18 candida-
tas, representando diver-
sas comunidades de Maravi-
lha. A festa também foi para 
lembrar o Dia Internacio-
nal da Terceira Idade, come-
morado em 1º de outubro. 

NOVAS SOBERANAS
Rainha: ivandir Pedroso, 
do Bairro União
Primeira-princesa: 
Gema rigo Sirtolli, 
lar de Convivência do 
Centro
Segunda-princesa: 
ivone helena Wermuth, 
linha Consoladora
Miss simpatia: Clarice 
Favareto, do Grupo de 
idosos Barca de jesus, 
do Bairro Progresso
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LACRADO

COnCURSO

BELEZA E SIMPATIA 

Vigilância Sanitária 
interdita poço utilizado pela 
comunidade no Bairro Floresta

Prefeita e vice-prefeito 
mirim são escolhidos

Tigrinhos elege soberanas 
para os próximos dois anos

A Vigilância Sanitária de 
Maravilha interditou um poço 
de água utilizado por mora-
dores do Bairro Floresta. O lo-
cal fica às margens da BR-
282, no prolongamento da 
Rua Sagrada Família. A tor-
neira foi desativada, com co-
locação de placa de alerta. 
Conforme a equipe da Vigi-
lância, a ação foi feita com o 
objetivo de preservar a saú-

de da população em razão 
de irregularidades na água.

Após análise feita pelo 
Laboratório Central de Saú-
de Pública de São Miguel 
do Oeste, constatou-se que 
a água do local está “em in-
conformidade com a portaria 
2.914/2011 do Ministério da 
Saúde, no que se refere à Pre-
sença de Coliformes Totais e 
Coliformes Termotolerantes”.

O município de Tigri-
nhos elegeu as novas sobera-
nas em evento que encerrou 
as atividades do aniversá-
rio de 22 anos da cidade. Fo-
ram escolhidas: rainha Letícia 

Gatelli; princesas, Maévellyn 
Wachholz e Leticia Panzenha-
gen de Oliveira; e miss sim-
patia, Katia dos Santos Bel-
trame. O evento foi animado 
pelo grupo Tchê Kakareko.

rainha, princesas e miss simpatia

Na noite do dia 6 de ou-
tubro, na Câmara de Vereado-
res, a administração de Maravi-
lha realizou a final do concurso 
prefeita e vice-prefeito-mirim. 
O evento marcou a abertura 
oficial das comemorações do 
mês das crianças no município. 

Os alunos defenderam 
projetos seguindo o tema “Ma-
ravilha: cidade que educa. 
Como posso colaborar?”. Cin-
co jurados analisaram crité-
rios como viabilidade do pro-
jeto; atendimento das etapas 
do projeto; objetividade e cria-
tividade; clareza na apre-

sentação; e postura e capa-
cidade de comunicação.  

A prefeita eleita foi Vitó-
ria Luisa Galera Roversi, da Es-
cola DOM Sistema Educacio-
nal, com o projeto “Cidade das 
Crianças: aqui eu moro, aqui 
eu cuido”. O vice-prefeito é Vi-
tor Soccio Lang, da Escola de 
Educação Básica João XXIII, 
que apresentou o projeto “Re-
ciclando, reutilizando, brincan-
do e conscientizando”. A posse 
dos eleitos foi na segunda-fei-
ra (9), no gabinete da prefeita, 
Rosimar Maldaner. O mandato 
encerra em dezembro de 2019. 

FESTA TÍPICA Ana Carolina Jahnel, Camili Jager, Diones Patrícia 
Lenz e Fernanda Echelmeier são as novas soberanas 

Kerbfest é realizado em Cunha Porã

DESFILE 

GRATIDÃO 

RELATÓRIO FInAL 

DAnO EM TELHADO 
Conhecidas as representantes 
da beleza de Flor do Sertão

Intercambistas participam de 
culto na Igreja Evangélica 

CPI apresenta resultado de investigação 
no Esporte e sugere extinção da Acema

Município protocola abertura de 
crédito para obra na Casa Mortuária

Fotos: Arquivo/O Líder

A 22ª edição do Kerbfest 
em Cunha Porã teve extensa 
programação e reuniu apro-
ximadamente 14 mil pesso-
as nos três dias de evento. A 
escolha das novas sobera-
nas contou com animação 
da Banda Choppão e Cos-
mo Express, tendo com oes-
colhidas: rainha, Ana Caroli-
na Jahnel; primeira-princesa, 
Camili Jager; segunda-prin-
cesa, Diones Patrícia Lenz; 

e miss simpatia, Fernanda 
Echelmeier. 

A programação teve con-
tinuidade com sangria de 
barris de chope, desfile cul-
tural e baile com dez horas 
de música, animado pela Su-
per Banda Choppão e Banda 
La Montanara. No último dia 
de Kerbfest as atividades ini-
ciaram com alvorada festiva e 
desfile do Bierwagen, seguido 
de culto, almoço e matinê. nova corte foi avaliada e escolhida pelos jurados 

Sete candidatas com ida-
de entre 16 e 23 anos con-
correram ao título de rainha 
de Flor do Sertão em even-
to que marcou o aniversário 
de 22 anos de emancipação 
político-administrativa do 
município. As eleitas foram 
julgadas por critérios pré-de-
finidos, com exceção da miss 
simpatia, que recebeu vota-

ção secreta entre as candi-
datas. Representam a bele-
za de Flor do Sertão: rainha, 
Poliana Vaskeviczc Mai; pri-
meira-princesa, Tais Ama-
rante; segunda-princesa, 
Joice Coletti; e miss simpa-
tia, Divane Shuz Haimburg. 
O evento seguiu com bai-
le animado pela Banda San 
Francisco, de Cunha Porã.

Soberanas foram escolhidas em evento que marcou aniversário do município

A administração de Mara-
vilha protocolou, na Câmara de 
Vereadores, o projeto núme-
ro 48, que trata sobre a aber-
tura de crédito para a execu-
ção da reforma do telhado da 
Casa Mortuária de Maravi-
lha. De acordo com o municí-
pio, o projeto apenas pede au-
torização para movimentar 
o recurso dentro das secreta-
rias de Administração e Obras.

Após o projeto entrar no 
Legislativo, vai para comissões 
e apreciação em plenário. De-
pois de aprovado, o municí-
pio terá que promover licitação 
para contratação de uma em-
presa que vai executar os servi-
ços. O pedido é de R$ 40 mil. 

TEMPORAL InTERROMPE 
VELÓRIOS

O vento forte da madruga-
da do dia 9 de outubro causou 
transtornos na Casa Mortuária 
Municipal, quando dois velórios 
precisaram ser interrompidos. A 
água da chuva invadiu o local e 
os atos foram transferidos. Con-
forme o município, que emitiu 
uma nota após o caso, o telhado 
da Casa Mortuária já havia pas-
sado por reformas após apresen-
tar problemas. No entanto, os re-
paros não surtiram efeito, pois o 
local continuava com goteiras. 
O município então solicitou um 
projeto de reforma completa do 
telhado, o qual ficou pronto e as 
obras devem ser executadas. 

Presentes filmaram água invadindo local pelo forro da estruturaUma celebração especial 
com a delegação dos estu-
dantes da Alemanha marcou 
o dia 15 de outubro. As fa-
mílias anfitriãs também par-
ticiparam do culto na Igre-
ja Evangélica, com ênfase na 
gratidão. O pastor Leandro 
Ristow enfatizou que apesar 

das diferenças entre Brasil 
e Alemanha, existem diver-
sos aspectos que nos unem 
e aproximam. Os estudan-
tes participaram do culto por 
meio de leituras bíblicas, hi-
nos e depoimentos. O coral 
alemão Immer Fröhlich tam-
bém fez parte da celebração. 

A Comissão Parlamentar de Inquérito, conhecida como CPI do 
Esporte, apresentou os detalhes da investigação após seis meses de 
trabalhos na Câmara de Vereadores de Maravilha. O processo in-
vestigou supostas irregularidades no repasse de recursos públicos 
envolvendo a Associação Maravilhense de Futsal (AMF), Associa-
ção Cultural e Esportiva de Maravilha (Acema) e o Departamen-
to de Esportes de Maravilha. A CPI foi composta pelo presidente, 
Luiz Hermes Brescovici; relator, Natalino Prante; e secretário, Eder 
Moraes. A Comissão, ao fim de todo o processo, fez diversos apon-
tamentos e sugeriu ações, que serão avaliadas pelo Ministério Pú-
blico de Maravilha, além do Tribunal de Contas do Estado (TCE).intercambistas participaram de celebração especial
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SEGUnDA EDIÇÃO ROTA DO MILHO 

MUDAnÇAS 

CELEBRAÇÃO ESPECIAL 

ALERTA 

FEIjOADA E MÚSICA 

Prêmio Destaque 
Social é realizado 

Importação do grão 
pauta reunião 

nova lei trabalhista 
entra em vigor

Dia da Reforma Protestante 
conta com inauguração 
da Rosa de Lutero

Cresce número de focos do 
Aedes aegypti no município

Dia do Associado conta com 
almoço e homenagens

EXCEPCIOnAIS Matéria especial trouxe a história de quatro 
famílias de Maravilha com crianças especiais

A vida por trás das faces excepcionais 
O nascimento de um fi-

lho é um momento digno de 
ser chamado de “inesque-
cível”. Inocentes e cheios de 
amor, assim eles chegam, e 
nem sempre conseguem dei-
xar de lado toda esta pureza 
quando o crescimento físico 
começa a torná-los adultos. 
As histórias relatadas retra-
taram um pouco destas ca-

racterísticas comuns entre 
crianças, ou já adultos, diag-
nosticadas com alguma de-
ficiência ou transtorno. Os 
protagonistas foram Isabe-
li Manfrin, de sete anos; os 
gêmeos Pedro Henrique e 
Nicolas André, de três anos; 
Ana Carolina Silveira, de 14 
anos; e Clair Cesar da Silva, 
o Papo, de 42 anos.

Fotos: Arquivo/O Líder

Com o objetivo de reu-
nir e integrar os participan-
tes da CDL e Associação 
Empresarial, foi promovi-
do em 15 de novembro o 
Dia do Associado, no Espa-
ço Criança Sorriso. O even-
to teve início no período 
da manhã, com mateada. 

Na ocasião, o Sicoob 
Credial recebeu o tro-
féu Amigo da Entidade, 
em razão do apoio em di-
versas ações. Quem tam-
bém ganhou a lembrança 
foi o chefe de cozinha Sadi 
Kuzbick, de Criciúma. Ao 
todo, 20 empresas foram 
agraciadas pela participa-
ção e utilização dos servi-
ços da entidade. O evento 
foi organizado pelo Nú-
cleo da Mulher Empre-
sária, em parceria com a 
CDL e Associação Empre-
sarial de Maravilha, e con-
tou com o patrocínio ofi-

cial do Sicoob Credial.

HOMENAGEADOS
Os critérios defini-

dos pela comissão orga-
nizadora para homenage-
ar os 20 associados foram 
a assiduidade na utiliza-
ção das soluções empre-
sariais e serviços da CDL 
e Associação Empresarial 
e também a participação 
em eventos da entidade. 

Os homenageados fo-
ram a Agropecuária Mara-
vilha, Auriverde, Copema, 
Duetto Modas, Erva Dani-
nha, FM Pneus, Free Co-
lor, Grupo Oliveira, Hey-
dt Esquadrias Fachadas e 
Vidros, Jumaníy, Lojas Be-
cker, Mecânica Meurer, 
Mercado Rodrigues, Mh-
net Telecom, Posto Máximo, 
Rede Iguatemi, Rede Leve, 
Rede Líder Farma, Relojo-
aria Brilhante e Rotoplast. 

Na noite do dia 9 foi realiza-
da, no Salão do Júri da Comar-
ca de Maravilha, a segunda edi-
ção do prêmio Destaque Social. 
O evento foi organizado pela 
Rede de Atendimento Maravi-
lha em Ação e objetiva valori-
zar os relevantes serviços pres-
tados na promoção e proteção 
das crianças e dos adolescentes.

A premiação ocorreu 
em duas categorias: empre-
sário do ano e personalida-
de social do ano. Na categoria 
empresário social, foram indi-
cados ao prêmio representan-
tes da Aurora Alimentos; Ban-
co do Brasil; Agência D; Líder 
Farma; Headway; Fisk; Infor-
mar Educação, Entretenimen-
tos e Eventos; InfoPoint; Erva 
Daninha; Murilo Duarte; e Van-
derlei Vendrame. Todos rece-

beram menção honrosa, assim 
como os indicados na catego-
ria personalidade do ano: Lions 
Clube Maravilha, Rotary, JCI, 
Mães Azuis, Proerd, Sirlei Ghe-
no, Apae, Geama, prefeitura de 
Maravilha e Poder Judiciário.

A placa honrosa foi dada a 
duas personalidade ou entida-
des de cada categoria. Na cate-
goria empresário social do ano 
foi premiado o proprietário da 
Rede Líder Farma, Marcus Viní-
cius Ferreira D’Agostini, e Kellin 
Von Borstel, que representou 
a escola de idiomas Headway. 
Na categoria personalidade so-
cial foi escolhido o Proerd, re-
presentado pelo comandante 
da Companhia de Polícia Mili-
tar de Maravilha, Altair Lisot; e a 
entidade Mães Azuis, represen-
tada por Andrea Vendrusculo.

Com 190 focos, Maravi-
lha está infestada pelo mos-
quito transmissor da den-
gue, chikungunya e zika 
vírus, o Aedes aegypti. Em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, o número de 
pontos cresceu 22,10% e al-
cançou 42 locais a mais. 

O resultado mostra que o 
município não tem nenhum 
bairro que esteja sem a pre-
sença do mosquito. O aler-

ta foi dado no dia 24, duran-
te reunião na prefeitura com 
as lideranças e entidades 
do município. Além de dis-
cutir a situação do municí-
pio, o encontro abordou os 
cuidados que devem ser to-
mados em terrenos e edifi-
cações, a proteção pessoal 
e as dificuldades encontra-
das em Maravilha. As enti-
dades tiveram espaço para 
oferecer ações preventivas. 

Evento foi organizado pelo núcleo da mulher Empresária

Para comemorar os 500 
anos da Reforma Protestan-
te, a Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Bra-
sil (IECLB) promoveu cele-
bração e almoço no dia 31 
de outubro. O culto foi re-
alizado às 9h e após foi fei-
ta a inauguração da Rosa de 

Lutero em frente à igreja.
De acordo com o pastor, 

Leandro Ristow, cada parte 
do símbolo possui um sig-
nificado especial. O tradi-
cional almoço foi compos-
to por macarrão e galeto e 
contou com grande parti-
cipação da comunidade. 

Pastor explicou o significado de cada parte do símbolo

Quatro meses após ser 
sancionada pelo presidente, 
Michel Temer, entrou em vi-
gor no dia 11 a nova lei traba-
lhista, que traz mudanças na 
Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT). As novas regras 
valerão para todos os contra-
tos de trabalho vigentes, tan-
to antigos, como novos, segun-
do o Ministério do Trabalho.

Alguns pontos da nova lei 
poderão ser colocados em prá-
tica imediatamente. Um de-
les é que o período que o em-
pregado gasta no trajeto de 
casa até o trabalho em trans-

porte oferecido pela empre-
sa, que não será mais com-
putado na jornada. Outras 
mudanças previstas preci-
sarão ser negociadas en-
tre trabalhadores e empre-
sas, seja individualmente 
ou por meio dos sindicatos, 
como férias e banco de horas.

A nova legislação não vale 
para contratos que não são 
regidos pela CLT e têm con-
tratação à parte que, segun-
do o Ministério do Traba-
lho, são específicos e cerca de 
1% do total, como os servido-
res públicos e autônomos.

Com um consumo supe-
rior à produção, Santa Cata-
rina vem pagando caro pela 
compra do milho de outras 
regiões para suprir a deman-
da interna. O estado produz 
aproximadamente 3,5 mi-
lhões de toneladas, enquanto 
o consumo é de aproximada-
mente oito milhões por ano. 
Atualmente o milho que falta 
é buscado principalmente na 
região Centro-Oeste do país, 
mas a distância acaba enca-

recendo muito o produto. 
Lideranças vêm deba-

tendo soluções e, no dia 9 
de novembro, a importa-
ção de milho do Paraguai e 
Argentina foi tema de reu-
nião do Núcleo da Frontei-
ra em Maravilha, com a pre-
sença de representantes do 
governo estadual. O objeti-
vo foi ampliar a discussão e 
buscar soluções para que a 
rota do milho seja uma rea-
lidade em Santa Catarina.

reunião foi na manhã de quinta-feira, em maravilha
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FORMADOS 

CULPADO 

Companhia forma 
bombeiros comunitários 
e promove homenagens

Acusado de matar mulher 
em Maravilha é condenado 
a 21 anos de prisão

A 3ª Companhia do Cor-
po de Bombeiros realizou 
formatura para 28 integran-
tes do Programa Bombeiro 
Comunitário, promoção de 
bombeiros militares e comu-
nitários e promoveu homena-
gens no dia 23, em Maravilha. 

Foram promovidos bom-
beiros comunitários e mili-
tares: Dieison Provenzi foi 
promovido à graduação de 
bombeiro comunitário sênior 
classe 3; Dara Cristina Ma-
riani e Lorenita Maria Ros-
tirolla foram promovidas à 
graduação de bombeiras co-
munitárias júnior classe 2; 
Samara Techio foi elevada à 
graduação de bombeira co-
munitária júnior classe 3.

Também foram conde-
corados com a medalha de 
Mérito da Segurança Con-
tra Incêndios o tenente João 
Emiliano de Moura Silva Mi-
randa e o cabo Derli Borko-
vski. O terceiro-sargento 
Luciano Alberto Reinehr re-
cebeu a medalha de Méri-
to Bombeiro Militar categoria 
Ouro. Já os soldados Eduval-
do Manoel Garcia e Gilber-
to Schirmer receberam a me-
dalha comemorativa dos 90 
anos do Corpo de Bombeiros.

Foram promovidos, à 
graduação de subtenen-
te, Artêmio Rosniak, e a ter-
ceiro-sargento, o coorde-
nador regional da Defesa 
Civil, Rogério Golin. 

O julgamento de Vernei Vi-
vian, de 22 anos, foi realizado no 
dia 27, na Comarca de Cunha 
Porã. Vivian foi julgado pela 
morte da moradora de Maravi-
lha Adriane Cassel, de 39 anos, 
em 2016. Após 10 horas de julga-
mento, o homem foi condenado 
a 21 anos e oito meses de prisão. 
Ele pode recorrer da decisão. 

A condenação aconte-

ce após o desaparecimento de 
Adriane Cassel em abril do ano 
passado. Na mesma semana 
ela foi encontrada morta den-
tro de um açude, às margens 
da BR-282, no entroncamen-
to com a BR-158, e o homem 
foi preso pela Polícia Civil. Vi-
vian foi considerado culpa-
do pela morte da jovem, após 
uma pancada na cabeça. 

Evento de formação e homenagens foi realizado no Espaço Criança Sorriso

InVESTIMEnTO 

PARADESPORTO

1º LUGAR 
Casan encerra processo 
de licitação para obras

Recordista brasileiro no lançamento 
de dardo é de Maravilha

CRM é campeão da categoria A 
do Regional dos Cinquentões 

Fotos: Arquivo/O Líder

ROTA DO CAMPO Nossa equipe acompanhou um grupo para um dia de 
turismo e conhecimento pelo interior de Iraceminha 

Turismo rural mostra belezas naturais 
e potencialidades do campo

O turismo deixou de ser 
uma realidade restrita aos 
grandes centros urbanos. A 
exploração das belezas e po-
tencialidades das pequenas 
cidades e área rural vêm ga-
nhando espaço e investimen-
to e, aos poucos, conquis-
tando os turistas. O projeto 
objetiva o desenvolvimen-
to turístico de Iraceminha, 
teve início em 2009 e é co-
ordenado pelo consultor do 
Sebrae e professor de Tu-
rismo Roni Rodrigues de Bri-
to. Além do Sebrae, a prefei-

tura é parceira do projeto.
O projeto se tornou reali-

dade com a união de agricul-
tores e empresários, que for-
maram a associação Rota do 
Campo de Iraceminha. Atual-
mente a Rota é composta por 
14 pontos turísticos, que mos-
tram belezas naturais do mu-
nicípio, culinária, trabalhos 
educacionais em escola rural e 
produção em agroindústrias. 

O consultor do Sebrae afir-
ma que a Rota do Campo já 
recebeu vários grupos de tu-
ristas de toda região, mui-

tos que procuram um dia de 
lazer no campo e também 
aqueles que objetivam co-

nhecer mais sobre o roteiro e 
levar o projeto de turismo ru-
ral para seus municípios. 

rota do Campo apresenta belezas da área rural

O processo de licitação para a obra de reforma da Estação de Trata-
mento de Água (ETA) e implantação da nova adutora da Casan foi encer-
rado no dia 22. Apenas uma empresa, do município de Criciúma, apre-
sentou proposta e deve executar o serviço. Conforme o gerente da agência 
de Maravilha, André Tonello, a licitação deve ser homologada nos pró-
ximos dias, após o encerramento do prazo de recurso do processo. 

Assim que a licitação for homologada, ocorre a assinatura de con-
trato, para posterior início das obras. O investimento deve ser de aproxi-
madamente R$ 300 mil e o prazo de execução da obra é de até 90 dias. 

De 27 a 29 de outubro, na capital paulista, foi realizada a últi-
ma etapa do Circuito Caixa Loterias de Atletismo. O atleta Lean-
dro Cibulski, da SME/Asespp/Maravilha, conquistou a medalha 
de ouro no lançamento de dardo e a quarta colocação no arremes-
so de peso. Ele compete na equipe de paratletismo de Maravilha.

Segundo o professor Douglas Lago, com o resultado obtido no lan-
çamento de dardo, ele é recordista brasileiro na categoria. Já o atleta 
Claudinei Schneider obteve a quarta colocação nos 1.500 rasos. Além 
de Lago, acompanhou os atletas o professor Deiwison Furlanetto. 

Os campeões do Campeo-
nato Regional de Cinquentões 
foram conhecidos nas dispu-
tas realizadas em São Carlos. A 
competição foi promovida pela 
Agência de Desenvolvimento 
Regional (ADR) e contou com a 
participação de equipes de dez 
municípios de toda a região.  

Com a presença de gran-
de público que compareceu 

ao Estádio Amandio Bours-
cheid, as decisões foram, na ca-
tegoria B, entre Palmitos e São 
Carlos, e na categoria A, Ipo-
rã do Oeste e CRM. Com o re-
sultado de 2 x 2, São Carlos ficou 
campeão na B e com a vitó-
ria de 2 x 1 o CRM levou o tro-
féu da A. O CRM ficou com a ar-
tilharia e a defesa menos vazada 
da categoria A da competição. 

ClassifiCação:
Categoria a
1º lugar: Crm
2º lugar: iporã do Oeste
3º lugar: Palmitos

Categoria B
1º lugar: São Carlos
2º lugar: Palmitos C
3º lugar: CmE Palmitos
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TRADICIOnAL Após caminhada, luzes foram ligadas para evidenciar 
decoração de Natal 

Mais de 600 pessoas participam 
da Caminhada das Lanternas

ASFALTO 
novo pacote de obras prevê asfalto para 10 ruas e avenidas 

A Igreja Evangélica de Confis-
são Luterana no Brasil (IECLB) re-
alizou a 21ª edição da Caminha-
da das Lanternas em Maravilha. 
Após celebração na igreja, no dia 
3 de dezembro, a caminhada co-
meçou na Rua XV de Novembro, 
seguiu pela Rua Nidolfo Carlos 
Mattje, avenidas Araucária e Sul 
Brasil, até a Praça Padre José Bun-
se. Mais de 600 pessoas participa-
ram do evento, organizado pelo 
grupo de Casais Reencontristas.  

De acordo com o pastor, Le-
andro Ristow, as luzes das lan-
ternas iluminam o caminho por 
onde devemos passar. Para o pas-
tor, a caminhada foi uma como-
vente celebração, com excelen-
te resposta da população. “Creio 
que cumprimos com nossa mis-
são, pois há um propósito maior 
vinculado com a Caminhada das 
Lanternas, que é de apontar para 
Cristo. A verdadeira luz que ilumi-
na nosso Natal”, afirma. lanternas iluminaram as ruas de maravilha

 Arquivo/O Líder

A empresa Gaia Rodovias 
Ltda., vencedora do proces-
so de licitação, está autoriza-
da a dar início às obras de pa-
vimentação asfáltica em mais 
10 ruas e avenidas de Maravi-
lha. A ordem de serviço foi as-
sinada na manhã do dia 27 

de novembro, entre a pre-
feita, Rosimar Maldaner, e 
o representante da empre-
sa, Renato Adriano Seibt. 

O processo de licitação foi 
lançado em agosto deste ano, 
e o município aguardava a li-
beração do recurso para assi-

nar a ordem. O prazo de exe-
cução é de 10 meses. Além de 
pavimentar os trechos, a em-
presa fica responsável de fa-
zer todo trabalho de drena-
gem das ruas e avenidas. 

Receberão pavimenta-
ção asfáltica o Bairro Bela Vis-

ta, trechos das Ruas Palmitos, 
São José, Victor Meirelles e Elói 
Luiz Dadan. No Bairro Flores-
ta e Novo Bairro serão asfalta-
dos trechos da Avenida Margi-
nal, Avenida Presidente Vargas, 
Avenida Entre Rios e Rua João 
Zandoná, Rua 8 e Rua 9.

19ª EDIÇÃO 
Fepar reúne mais de oito mil 
pessoas e é sucesso em Modelo

A programação da 19ª 
edição da Festa Estadual do 
Porco Assado no Rolete (Fe-
par) começou no dia 30 de 
novembro, com a realização 
do 6º Seminário Leiteiro e a 
3ª Mostra da Bezerra, na pro-
priedade da família Zeizer, 
localizada na Linha Janguta. 
O seminário contou com pa-
lestra sobre a criação e ma-
nejo de animais jovens, com 
o médico veterinário Lincon 
Medeiros, além de visitação. 

No dia 1º mais de três 
mil pessoas acompanharam 
o show sertanejo com Pe-
dro Paulo & Alex, no Parque 
da Fepar. Dia 2 teve início a 
Feira da Indústria e Comér-

cio de Modelo, reunindo 25 
expositores. O evento tam-
bém contou com o 2º En-
contro Impacto Moto Clube, 
na Praça São Cristóvão, com 
show de rock e participação 
de mais de 600 motocicletas.

No dia 3 a abertura do 
parque foi promovida às 9h, 
com distribuição de cho-
pe. Em seguida foi realiza-
da a abertura oficial, com a 
presença de diversas lide-
ranças. Ao meio-dia foi ser-
vido almoço e na parte da 
tarde iniciaram os shows 
com Diego & Xavier, Ton-
ny & Francisco, Cavalo & 
Viola, João Henrique & Da-
niel e Roni & Ricardo.

Divulgação
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SAÚDE Atendimento iniciou no dia 15, compreendendo moradores 
dos loteamentos Estrela, Jardim Itália e Aurora

Inaugurada a Unidade Básica de 
Saúde Maristela Genesini Siqueira 

Após diversas reclama-
ções dos mutuários do lote-
amento habitacional Minha 
Casa Nosso Sonho sobre a 
qualidade das casas que es-
tão sendo construídas, as 
partes interessadas se reu-
niram na noite do dia 5 de 
dezembro, no Centro So-
ciocultural. Estiveram no lo-
cal as famílias participantes 

do empreendimento, além 
de representantes da prefei-
tura de Maravilha, da Cai-
xa Econômica Federal e da 
empresa Kasa, responsável 
pela construção das casas. 
No encontro, os mutuários 
pediam a solução dos pro-
blemas elencados, além de 
solicitar a presença do pro-
prietário da construtora. 

MInHA CASA nOSSO SOnHO 

FIM DO IMPASSE 

nOVA EXECUTIVA SUCESSO 

COnVIVÊnCIA 
ELEIÇÃO E POSSE 

Envolvidos com o loteamento 
discutem problemas

justiça autoriza início de 
obras nas BRs-282 e 158 

Prefeito de Riqueza é o novo 
presidente da Amerios 

Moto Giro encerra com mais 
de dois mil visitantes

Famílias recebem certificação 
do Apadrinhamento Afetivo

CDL e Associação Empresarial 
elegem nova Diretoria Executiva 

O governo de Maravi-
lha inaugurou, na tarde do 
dia 14, a Unidade Básica de 
Saúde (UBS) Maristela Ge-
nesini Siqueira, situada no 
Loteamento Estrela. O pos-
to iniciou o atendimento no 
dia 15, em uma estrutura 
com mais de 200 metros qua-
drados, que recebeu investi-

mento de R$ 423 mil.
A nova UBS atenderá mo-

radores dos loteamentos Es-
trela, Jardim Itália e Aurora. 
Com a inauguração, o mu-
nicípio contabiliza sete uni-
dades de saúde, além de 
uma Clínica de Fisioterapia, 
o Centro de Especialidades 
Odontológicas e o Caps. 

Fotos: Arquivo/O Líder

Descerramento da placa inaugural 
e abertura da porta

As obras de restaura-
ção dos trechos da BR-282 e 
BR-158 na região estão au-
torizadas pela justiça, após 
um processo que contesta-
va a licitação. Durante o pro-
cesso de licitação as duas 
primeiras empresas foram 
desclassificadas, sendo que 
a segunda entrou na Justi-
ça questionando a decisão 
do Dnit. Em dezembro o Tri-
bunal Regional Federal da 4ª 
Região em Porto Alegre deu 
parecer favorável ao Dnit.

O pacote de obras pre-

vê a restauração do trecho da 
BR-282, entre Chapecó e São 
Miguel do Oeste, e na BR-
158, desde o entroncamen-
to com a BR-282 em Mara-
vilha até a divisa com o Rio 
Grande do Sul. Além de rees-
truturar o asfalto já existente, 
o projeto prevê construção 
de terceira faixa, trevos e as 
marginais no perímetro ur-
bano, nos municípios de Ma-
ravilha, Pinhalzinho e Nova 
Erechim. O investimento to-
tal deve ser de aproxima-
damente R$ 155 milhões. 

A CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha rea-
lizou, na noite do dia 28 de 
novembro, assembleia de 
eleição e posse das direto-
rias executivas, Conselho 
Fiscal e Conselho Delibera-
tivo, na sede das entidades. 
A cerimônia também mar-
cou a posse dos coordena-
dores de núcleos do Progra-
ma Empreender. Todos os 
nomes ficam no cargo du-

rante o biênio 2018/2019.
Apenas uma chapa foi 

registrada e concorreu na 
eleição da nova diretoria, 
reconduzindo a atual pre-
sidente, Poliana de Olivei-
ra, ao cargo. Durante a noi-
te também teve homenagens 
para associados que dei-
xaram seus cargos na di-
retoria, conselhos e coor-
denação de núcleos, após 
atuar no biênio 2015/2016. 

Os prefeitos pertencen-
tes à região da Amerios se 
reuniram no dia 4 para a úl-
tima assembleia geral ordi-
nária do ano, com eleição 
da nova diretoria executi-
va da Amerios, do CIS/Ame-
rios e CIG/Amerios para 
o ano 2018. O novo pre-
sidente, Renaldo Muel-
ler, prefeito de Riqueza, 
assume o mandato a par-
tir de janeiro, junto com 
os outros quatro integran-

tes da diretoria executiva. 
A chapa foi aprovada 

por unanimidade entre os 
associados presentes, co-
mandada pelo então presi-
dente, Jairo Rivelino Ebe-
ling, prefeito de Cunha 
Porã. Ebeling agradeceu 
a oportunidade de presi-
dir a associação duran-
te o ano 2017 e aproveitou 
para apresentar os demais 
assuntos que faziam par-
te da pauta da assembleia.

Com início no dia 8 de 
dezembro, Maravilha sediou 
a 10ª edição do Moto Giro. O 
evento começou com a es-
colha da Garota Moto Giro 
e show das bandas Lunático 
Platão, Generais e Coman-
dantes. Através do aplauso 
do público, a escolhida foi 
Camila Nunes do Nascimen-
to, em segundo lugar ficou 
Jaqueline Nogueira e em ter-

ceiro, Daniela dos Santos. 
No dia 9 a música fi-

cou por conta dos grupos 
Lunático Platão, Os Gene-
rais, Silver Machine, Confra-
ria do Rock e Kid Cegonha. 
O cronograma, organiza-
do pelo Moto Grupo Fora 
de Giro, encerrou no dia 10, 
com mais de dois mil vi-
sitantes e 118 grupos de 
motociclistas inscritos. 

A certificação das famí-
lias participantes do pro-
grama Apadrinhamento 
Afetivo: Viver em Famí-
lia é Para Todos, foi rea-
lizada no dia 1º. Ao todo, 
nove famílias e seus res-
pectivos afilhados rece-
beram o certificado. Ma-
ravilha possui atualmente 
16 crianças e adolescen-
tes acolhidos. Destes, nove 
irão chegar à maiorida-
de na situação de acolhi-
mento e sair da instituição. 

O Programa de Apa-
drinhamento Afetivo pos-
sui como objetivo propor-
cionar aos adolescentes 
em medida de acolhimen-
to e com esperanças remo-
tas de reinserção familiar 
e adoção a oportunida-
de de construir laços de 
afeto com pessoas da so-

ciedade civil. O programa 
também tem como intui-
to amenizar os efeitos trazi-
dos pela institucionalização 
e acolhimento, proporcio-
nando uma nova vivência fa-
miliar e de integração psicos-
social, composta por apoio, 
carinho, atenção e amor.




