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No Sicoob

r see dinheirrr see dinheirr
rende muito mais. Procure sua cooperativa

e saiba mais!

O Sicoob divide os resultados com você.

Guardando seu dinheiro no Sicoob, você tem bons rendimentos,
segurança e aumenta sua participação nos resultados da cooperativa,

gerando ainda mais retorno sobre os seus investimentos!
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Central de Atendimento Sicoob Atendimento 24h | Ouvidoria Sicoob: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 | www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | SAC - 24h 0800 724 4420

EDITORIAL

AGORA SOMOS DIGITAL 

O ano de 2022 é de novidade e mais praticidade para nossos queridos leitores. 
Com 10 anos de atuação em Maravilha e região, o Jornal O Líder passa por um 
novo processo de modernização, disponibilizando seu conteúdo exclusivamente 
em plataforma digital. A partir  desta sexta-feira (15) os leitores vão acessar o jor-
nal apenas no site wh3.com.br. 

Esta decisão da direção do Grupo WH Comunicações, do qual o Jornal O Líder 
faz parte, é pautada na modernização dos veículos de comunicação, que estão 
migrando do impresso para o online. Como o próprio nome sugere - “O Líder”, o 
jornal busca estar sempre em primeiro lugar, inovando no mercado regional. 

Com a plataforma digital, o Jornal O Líder amplia o alcance de público, já que 
vai estar disponível para todos os internautas do site wh3.com.br, o qual contabili-
za milhares de acessos diários. 

Queremos aqui destacar que mantemos o compromisso com você leitor, de 
levar informação de qualidade e com a credibilidade já reconhecida pela comuni-
dade regional. A equipe mantém a meta de dar voz a comunidade, contando histó-
rias, informando, levando conhecimento para seus leitores. 

Te esperamos aqui, toda sexta-feira. Boa leitura!
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As sessões da Câmara de Vereadores 
de Maravilha começam oficialmente no 
dia 02 de fevereiro, mas os trabalhos 
para o novo presidente do Legislativo 
Municipal já iniciaram. Mozer Matheus 
de Oliveira começou sua atuação como 
novo presidente no dia 03 de janeiro. O 
Jornal O Líder apresenta uma entrevis-
ta com o vereador. 

Jornal O Líder: Quem é o vereador 
Mozer Matheus de Oliveira? 

Natural de Maravilha, nasci no Hos-
pital São José Operário e tenho 31 anos 
de idade.  Sempre morei em Maravilha. 
Minha primeira escola foi o Deonubem 
Baldissera, mas me formei no Ensino 
Médio na escola Nossa Senhora da Sa-
lete. Sou formado em Administração e 
pós-graduado em Gestão Estratégica de 
Negócios. 

Meu primeiro emprego foi de office 
boy, aos 13 anos, na empresa do meu 
pai. Ao ingressar na faculdade, em 2009 
comecei a trabalhar como auxiliar de es-
critório na Transportes Juliana Folletto, 
onde fiquei por três anos, mas acabei 
retornando para a empresa dos meus 
pais por questões de saúde da família. 
Em menos de seis meses fui contrata-
do pelo Banco do Brasil, onde trabalhei 
por 18 meses, e adquiri muita experiên-
cia em seguir norma, manuais, procedi-
mentos e principalmente como se por-
tar com as pessoas e como atendê-las 
de forma profissional. 

Em  2014 fui convidado a trabalhar 
na empresa Kitimar Indústria de Móveis, 

onde também foi um divisor de águas 
para minha experiência profissional, 
pois entendi o que realmente a minha 
graduação me ensinou. Permaneci na 
empresa por três anos. 

Em 2016 fui convidado para ser can-
didato a vereador pela primeira vez e 
consegui 407 votos na eleição.  Em abril 
de 2017 fui nomeado Diretor de Indús-
tria, Comércio e Turismo de Maravilha, 
função na qual desenvolvi um grande 
trabalho. Iniciamos a sala do Empreen-
dedor, o Natal Maravilha, com todas 

aquelas lâmpadas que me deram mui-
to credibilidade na sociedade. Também 
em 2018 chegou o ano de reativar a 
Fecimar, evento que não era realizado 
há mais de 10 anos. A Fecimar me abriu 
portas, com empresas, comerciantes, 
prestadores de serviço, artistas e muito 
mais. 

Em 2020 entrei novamente na cam-
panha eleitoral, filiado ao PL. Trabalha-
mos muito com o que eu conseguiria 
realizar, reuni meus amigos, onde tive 
grandes forças para me preparar e con-

ENTREVISTA 

MOZER MATHEUS DE OLIVEIRA
Quem é o novo presidente da Câmara de Vereadores de Maravilha?
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seguir esse projeto de vereador, eleito 
o 2º mais votado da campanha 2020, e o 
5º mais votado da história de Maravilha 
com 925 votos. 

Também faço parta da JCI – Câmara  
Junior Internacional desde 2014 e fui 
membro do Núcleo Jovem Empreende-
dor por mais de nove anos.

Jornal O Líder: Este é o seu primei-
ro mandato como vereador? 

Sim, exerço o primeiro mandato de 
vereador no ano de 2021, mas já fui 
candidato no ano de 2016 com uma 
votação de 407 votos. Na ocasião, sem 
experiência, já havia tido uma grande 
resposta da população em relação ao 
meu nome para vereador.

Jornal O Líder: Como descreve o 
teu papel perante a comunidade?

Eu sou uma pessoa democrática, en-
tendo muito as necessidades da popu-
lação de Maravilha, acredito que o bem 
coletivo é muito maior que o pessoal, 
tenho um papel de buscar as respos-
tas quando não tenho as mesmas, mas 
sempre tudo dentro da legalidade e da 
coerência. Esse é o meu jeito de ser ve-
reador, muitas vezes somos acionados 
por coisas que não nos compete ou não 
nos pertence e assim vamos em busca 
de respostas.

Jornal O Líder: No primeiro ano de 
trabalho, em 2021, quais foram os prin-
cipais desafios e superações?

Assumi no primeiro ano de manda-
to sendo o primeiro secretário, tive a 
oportunidade de entender muito sobre 
os andamentos da Casa de Leis, sendo 
parte da Mesa Diretora. O principal de-
safio para mim foi superar a perda mi-
nha mãe, que veio a falecer devido à 
Covid-19. Minha mãe e meu pai sempre 
foram minha base, meus alicerces. Pos-
terior a isso eu passei praticamente dois 
meses muito desligado do que eu tinha 
que realizar como vereador e como fi-
lho, foi um momento muito delicado e 
ainda é, porque nada substitui a ausên-
cia das pessoas que amamos.
Tivemos grandes conquistas também 
no ano de 2021, apresentei inúmeras In-
dicações, muitas delas foram atendidas, 
como por exemplo a colocação de ener-
gia solar em prédios da Administração 
Municipal, um projeto que hoje é reali-
zado pelo Executivo. Também tivemos 
a criação do projeto de lei número 15, 
onde trata sobre a transmissões das 

sessões de licitação tanto por parte da 
Administração quanto por parte da Câ-
mara de Vereadores, fazendo com que 
a transparência prevaleça sobre os atos 
públicos. Nomeamos a ponte ao lado da 
CDL, com o projeto que denomina Pon-
te Sadi Coco. A família ficou muito feliz 
em ter tamanha honraria pela história 
de seu falecido Sadi.

Conseguimos viabilizar emenda par-
lamentar no valor de R$ 300.000,00, 
que foi do deputado Nilso Berlanda, 
para o asfaltamento da Rua Indepen-
dência que liga ao loteamento Nosso 
Sonho e também a Creche Municipal 
que vai receber mais de 300 crianças, 
além do Posto de Saúde Marciany Zatt.

Jornal O Líder: Como se chegou a 
decisão de indicar teu nome como can-
didato a presidente do Legislativo Mu-
nicipal?

Avaliamos a necessidade de cada ve-
reador e também as necessidades das 
bancadas de cada partido que compõem 
atualmente os 7 vereadores do PL, MDB 
e PT. Entendemos que seria importan-
te meu nome como presidente por ter 
exercido já o papel de presidente da 
Comissão de Constituição, Justiça e Re-
dação Final – CCJ. A Mesa Diretora é for-
mada também pelos vereadores Sérgio 

Bourscheid (vice-presidente), Francys 
João Balestreri (1º secretário) e Gilmar 
Francisco Castanha (2º secretário). 

Jornal O Líder: Assumir como presi-
dente é uma grande responsabilidade? 
Como será o teu trabalho neste ano?

Ser presidente no momento atual, 
em que as pessoas estão cada vez mais 
desassistidas em relação as suas neces-
sidades, é complicado, porque você não 
é vereador ou presidente só em horário 
de expediente. Somos ativados a cada 
momento, não somente a minha pes-
soa, mas todos os outros colegas. Ma-
ravilha tem uma Câmara de Vereadores 
diferente, é só analisarmos o grande 
trabalho feito pela Casa em 2021. 

A responsabilidade sempre foi algo 
que me deixa feliz, quanto maior a res-
ponsabilidade maior a nossa capacida-
de de evoluir. Maravilha hoje conta com 
um presidente jovem sim, mas também 
com ideias que jamais foram pensadas, 
eu não tenho medo de inovar ou fa-
zer diferente, sair do padrão, acredito 
no meu potencial e no meu trabalho 
e como eu disse, sempre pensando no 
lado bom das coisas.

Esse ano quero da voz e vez à Câmara 
de Vereadores, aos vereadores, ao traba-
lho, seja do colega de Casa, ou do vere-
ador, trabalhar para que sejamos vistos, 
reconhecidos e não como muitas vezes 
na campanha eu ouvia “agora aparecem 
os vereadores só em época de campa-
nha”. Por isso nesse primeiro momento 
vamos avaliar nossos orçamentos, cha-
mar os servidores que passaram no con-
curso e devido a pandemia não pode se 
chamar, posterior a isso chamar a comu-
nidade de Maravilha para participar das 
sessões da Câmara, vir trazer demanda e 
nós trabalhar em busca de resultados.

Quero aqui ressaltar a todos, em pri-
meiro lugar ao Partido Libera de Maravi-
lha – PL, que me deu a oportunidade de 
estar aqui, em nome do Presidente Mi-
guel Simon e toda a executiva que me au-
xilia muito, somos um partido jovem em 
Maravilha, mas com muita competência e 
sabemos que vamos crescer ainda mais. A 
todos as pessoas que confiaram em mim, 
925 votos de confiança e de muito respei-
to, sou grato por tudo e obrigado a Deus 
e minha mãe que sempre me guiam para 
o caminho da verdade. 

Obrigado a todos e um ótimo 2022 
a todos a Câmara de Vereadores está 
à disposição para o povo de Maravilha 
e região.

Maravilha hoje 
conta com um 
presidente jovem 
sim, mas também 
com ideias que 
jamais foram 
pensadas, eu não 
tenho medo de 
inovar ou fazer 
diferente” 

MOZER MATHEUS 
DE OLIVEIRA 
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EM 2022

Centro Educacional Raymundo Veit 
é selecionado para Programa Nacional 
das Escolas Cívico-Militares
 Atividades complementares  serão ministradas por um militar 
da reserva e vão iniciar neste próximo ano letivo 

ESCOLA RAYMUNDO VEIT FOI SELECIONADA 
Em Maravilha o programa vai contemplar o Centro Educacional 
Raymundo Veit. O município informou que a unidade foi escolhida 
através de pesquisa feita com a comunidade escolar, levando em 
conta o interesse dos pais no programa. 
As atividades serão iniciadas neste ano letivo, ministradas por um 
militar da reserva. O município vai lançar um edital para fazer a es-
colha desse militar, que pode ser do Exército, Corpo de Bombeiros 
ou Polícia Militar. 
A Secretaria de Educação de Maravilha ainda está em contato com 
o MEC para definir o cronograma das atividades, mas já confirmou 
que o programa contempla alunos do 6º ao 9º ano do ensino fun-
damental. 

CARINE ARENHARDT 

Maravilha está na seleta lista dos mu-
nicípios catarinenses que serão contem-
plados com escolas cívico-militares neste 
ano. O anúncio foi feito nesta semana pelo 
Ministério da Educação (MEC) do governo 
federal, o qual confirmou que neste ano 
serão 89 vagas para o Programa Nacional 
de Escolas Cívico-Militares (Pecim). 

Em Santa Catarina serão 10 escolas, 
sendo oito municipais e duas estaduais. Na 
rede estadual, o governo do estado ainda 
não divulgou quais serão as duas unidades 

contempladas. Entre as municipais confir-
madas, além de Maravilha, estão unidades 
em Porto União, Balneário Camboriú, La-
ges, Brusque, Itapema, Rio do Sul e São 
Joaquim. 

O programa é uma parceria entre o 
MEC e o Ministério da Defesa, e além das 
disciplinas da grade comum curricular, são 
inclusas atividades aplicadas em colégios 
militares do Exército, Polícia e Corpo de 
Bombeiros. Com a implantação das novas 
unidades, autoridades destas instituições 
passam a colaborar com as escolas, incen-
tivando disciplina e civismo. 

Programa contempla a escola Raymundo Veit em Maravilha
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A qualidade de vida começa no espaço
onde você escolhe ser seu.

Com ambientes acolhedores, modernos e
descontraídos o Life será seu novo espaço 
no mundo.

E D I F Í C I O  L I F E  V I V A  S E U  E S T I L O!
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CARINE ARENHARRDT
 
As eleições 2022 estão mar-

cadas para outubro, mas alguns 
prazos importantes para os elei-
tores encerram em menos de 
quatro meses. No dia 4 de maio 
ocorre o fechamento do cadas-
tro eleitoral, sendo esta a data 
limite para alistamentos (novos 
títulos), transferências de muni-
cípio ou atualização de dados e 
local de votação. 

A biometria segue suspensa 
devido ao cenário de pandemia, 
e não há confirmação se o servi-
ço de coleta dos dados biomé-
tricos será retomado neste ano. 
Assim, a eleição poderá ocorrer 
novamente sem identificação 
biométrica, a exemplo do plei-
to 2020. No entanto, a eventu-
al dispensa do uso da identifi-
cação biométrica nas eleições 
2022, pelas regras atuais, não 
permitirá o voto pelos eleitores 
que não compareceram à Revi-
são do Eleitorado (ou seja, não 
possuem biometria coletada 
entre os anos de 2017 à 2020) 
ou que não tenham solicitado 
a regularização do cadastro du-
rante o período da pandemia. 

EM OUTUBRO

Cartório Eleitoral lembra prazos para eleitores 
garantirem participação nas eleições 2022
Jovens que completam 16 anos até o dia 2 de outubro já podem fazer o título. Fechamento do cadastro 
eleitoral será no dia 4 de maio

E QUEM NÃO TEM 
INTERNET?
Devido ao curto prazo para 
fechamento do cadastro elei-
toral, haverá o atendimento 
presencial dos excluídos di-
gitais (eleitores sem acesso à 
internet ou com dificuldades 
para operar tecnologias). O 
objetivo é que neste período 
sejam atendidos presencial-
mente apenas os eleitores 
que não possuem acesso pelo 
atendimento online, como 
medida de minimizar a trans-
missão da Covid-19.

NOVOS TÍTULOS 
Os jovens que irão completar 
16 anos até o dia 2 de outu-
bro, data das próximas elei-
ções, já podem encaminhar 
o título de eleitor. Conforme 
do Tribunal Superior Eleitoral 
– TSE/SC, os jovens repre-
sentavam apenas 0,31% do 
eleitorado em Santa Catari-
na. Estimava-se que aproxi-
madamente 320 mil estejam 
fora do Cadastro Eleitoral, o 
que representaria 6,15% do 
total de eleitores do estado.

ATENDIMENTO PRESENCIAL SUSPENSO 
Devido ao aumento de casos ativos de Covid-19 houve nova suspensão do 
atendimento presencial ao público em geral nos cartórios eleitorais. No 
entanto, novos alistamentos, assim como as atualizações necessárias, po-
dem ser encaminhados pelo atendimento virtual. O atendimento presen-
cial segue suspenso pelo menos até o dia 31 de janeiro. 
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VACINAÇÃO MOSTRA EFICÁCIA
O alto número de casos ativos em pacientes internados vem demons-
trando a eficácia das vacinas contra Covid-19, quanto a minimização 
dos sintomas. Em Maravilha os novos pacientes com diagnóstico con-
firmado vêm apresentando sintomas mais leves da doença. O baixo 
índice de internação é registrado em toda região. Até a quarta-feira, 
o Hospital Regional de São Miguel do Oeste, referência para a região, 
registrava apenas um paciente internado em leito de UTI para trata-
mento da Covid-19. 

IMUNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS PODE INICIAR 
NA PRÓXIMA SEMANA 
Santa Catarina deve receber nesta sexta-feira (14) o total de 39,8 
mil doses da vacina pediátrica da Covid-19. A Secretaria de Saúde de 
Maravilha informou que o estado deve distribuir as doses até este sá-
bado (15), e caso essa distribuição se confirme o município vai iniciar 
a vacinação das crianças na próxima semana.  

BUSCA ATIVA SEGUE NO MUNICÍPIO 
 Miriane Sartori destaca que a busca ativa segue em Maravilha até 
que o município comece a registrar uma queda significativa nos 
casos. O atendimento está ocorrendo na UBS Marciany Zatt, próximo 
ao loteamento Nosso Sonho. O horário de atendimento é das 07h30 
às 11h30 e das 13h até às 20h. O resultado é entregue ao paciente 
em poucos minutos e o teste está disponível gratuitamente para 
toda população. 

BUSCA ATIVA 

Após números recordes, expetativa é 
de redução nos casos ativos de Covid-19
Pacientes vem apresentando sintomas mais leves, sem necessitar de internação, cenário que demonstra a eficácia da vacina

CARINE ARENHARDT 

O ano começou com aumentos expressivos no nú-
mero de casos ativos de Covid-19 em Maravilha. Até 
a quarta-feira (12), o município havia confirmado 495 
pacientes com o vírus ativo, número recorde desde o 
início da pandemia. No entanto, até a referida data 
nenhum paciente precisou de internação hospitalar. 
Os números da quinta-feira (13) não estavam disponí-
veis até o fechamento desta edição. 

Apesar da alta nos casos ativos, o município espe-
ra uma redução gradativa nos números nos próximos 
dias. A secretária de Saúde, Miriane Sartori, destaca 
que a busca ativa tem como objetivo identificar o 
maior número de infectados possível para fazer o iso-
lamento destes pacientes, diminuindo o risco de no-
vos contágios. Testes para busca ativa são feitos na UBS Marciany Zatt

QUAL VARIANTE 
CIRCULA EM 
MARAVILHA?
Conforme Miriane Sartori 
não é possível definir no mo-
mento qual a variante mais 
comum entre os casos diag-
nosticados, nem mesmo se a 
Ômicron está entre os infec-
tados. No entanto, a secretá-
ria confirmou que a Influenza 
A também está circulando 
no município, com casos de 
gripe sendo diagnosticados. 
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Após números recordes, expetativa é 
de redução nos casos ativos de Covid-19

Testes para busca ativa são feitos na UBS Marciany Zatt

CARINE ARENHARDT 

Maravilha esteve na lista 
dos municípios contemplados 
com equipamentos agrícolas, 
durante visita da ministra da 
Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento do governo federal, 
Tereza Cristina, e do governa-
dor Carlos Moisés na região. 
Eles estiveram em Chapecó na 
quarta-feira (12). A ministra 
veio a Santa Catarina com o ob-
jetivo de verificar os impactos 
da estiagem, juntamente com 
uma equipe técnica que avalia 
as informações levantadas. 

O secretário de Agricultura 

de Maravilha, Pedro Gilberto 
Ioris, esteve presente no even-
to juntamente com o presiden-
te da Câmara de Vereadores 
Mozer de Oliveira. Eles recebe-
ram, em nome do município, 
dois distribuidores de adubo 
líquido. Conforme o secretário 
Pedro Gilberto Ioris os equipa-
mentos foram repassados pelo 
governo do estado e serão usa-
dos para o transporte de água 
para o consumo dos animais 
no interior.

O secretário destacou que 
com relação a visita da minis-
tra do governo federal, não 
houve anúncios de medidas 

imediatas para auxiliar os mu-
nicípios quanto a estiagem, no 
entanto uma equipe técnica do 
Ministério da Agricultura está 

fazendo o levantamento dos 
dados, para estudar formas de 
auxiliar a região atingida pela 
falta de chuvas. 

COMBATE A ESTIAGEM 

Maravilha recebe 
equipamentos para levar 
água para o interior  
Distribuidores foram entregues em evento realizado em Chapecó com a 
participação de ministra do governo federal e governador de Santa Catarina Secretário Pedro Gilberto Ioris, presidente da Câmara 

Mozer de Oliveira ao lado da ministra Tereza Cristina

CARINE ARENHARDT 
O governo de Santa Ca-

tarina investiu R$ 20 milhões 
na compra de ar condiciona-
do para as escolas da rede 
estadual, incluindo unidades 
da regional de Maravilha. 
Os aparelhos já estão sendo 
distribuídos para as escolas. 
Conforme a coordenadora re-
gional de Educação de Mara-
vilha, Sirnei Puntel Dal Maso, 
praticamente todas as 37 es-
colas estaduais que compõe a 
regional foram beneficiadas. 

O levantamento das uni-
dades beneficiadas foi feito 
numa parceria entre escolas e 

a Coordenadoria Regional de 
Educação. Foi levado em con-
sideração a necessidades das 
escolas, além da estrutura da 
rede elétrica.  

Sirnei explica que em al-
gumas escolas são necessá-
rias adequações da rede elé-
trica antes da instalação. Ela 
destaca que várias escolas 
da regional já receberam os 
equipamentos. A coordena-
dora ressalta a importância 
de instalar os climatizadores 
nas salas de aula, deixando 
o ambiente mais confortável 
para os alunos, influenciando 
inclusive na aprendizagem. 

EDUCAÇÃO 
Fazendo parte de pacote estadual, 
escolas da regional de Maravilha 
recebem climatizadores
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O governo municipal de 
Maravilha entregou nesta se-
mana três ordens de serviço 
para obra no setor da Educa-
ção. O investimento total é 
superior a R$ 1,4 milhão, com 
recursos próprios e emenda 
parlamentar. 

O maior investimento será 
para construção de uma cre-
che nova no Bairro Estrela, no 
pavimento térreo do posto 
de saúde. O valor do investi-
mento é de R$ 928 mil sendo 
R$ 600 mil oriundos de uma 
emenda parlamentar do de-
putado estadual Valdir Cobal-
chini e o restante contrapar-
tida do município. A empresa 
vencedora da licitação é a GDK 
Construtora, que tem cinco 
meses para concluir a obra.

Outro investimento será 
no cercamento e a construção 
de um pórtico de entrada no 

Centro Educacional Mundo In-
fantil – Caic. O investimento é 
de R$ 287 mil, com recursos 
do orçamento municipal. 

A terceira obra autorizada 
beneficia o Centro Educacio-
nal Vereador Raymundo Veit, 
onde  será construída uma 
quadra poliesportiva e feitas 
as adequações de acessibili-
dade. O investimento é de R$ 
233 mil do orçamento do mu-
nicípio. 

As duas obras serão feitas 
pela empresa Nativa Cons-
truções que tem cinco meses 
para finalizar a obra no Caic e 
60 dias para concluir a obra na 
escola Raymundo.  As ordens 
de serviço foram entregues 
pelo prefeito Sandro Donati e 
o vice-prefeito Jonas Dall’Ag-
nol, para as empresas que 
venceram os processos licita-
tórios. 

ESCOLAS

Incluindo nova creche, obras na 
Educação somam mais de R$ 1,4 milhão
Serviços devem ser concluídos em até cinco meses, beneficiando três escolas municipais

Fotos: Divulgação 

Ordem de serviço para obra no Caic

Escola Raimundo Veyt também foi contemplada

Entrega da ordem de serviço para a construção da nova creche 
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Incluindo nova creche, obras na 
Educação somam mais de R$ 1,4 milhão

Fotos: Divulgação 

Entrega da ordem de serviço para a construção da nova creche 

Parabéns Cinara Donati 
Roversi que na quarta-feira 
(12) completou mais um ano 
de vida. Que todos os dias de 
sua vida sejam preenchidos 
por muita paz, amor, fé, boas 
amizades e infinitas bençãos 
Feliz aniversário. 

Dia 11, foi especial para Neli 
Dreifke que comemorou mais 

um aniversário. Amigos e 
familiares te desejam nesta 

nova fase muita saúde, paz e 
amor. Parabéns Neli. 

Fran Vendrusculo comemorou 
mais um ano de vida no dia 13. 
Os votos de felicidades, saúde e 
paz são dos amigos e familiares. 
Parabéns Fran. 

Hoje os parabéns 
são para Dilce Val-
goi. Que Deus possa 
continuar sua vida, 
mostrando os me-
lhores caminhos e 
realizando todos os 
seus sonhos. 

Cléria Siqueira aproveitou o início do ano para fazer fotos com sua família e 
a equipe da Foto Zanotto ficou responsável por esse momento. 
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Quem completou mais um ano de vida na quinta-feira, 
dia 13, foi Isabel Cristina Muller. A família e amigos lhe 
desejam um feliz e abençoado novo ciclo. Felicidades.

Juliano Fagan comemora hoje (14), mais um aniversário. 
Os familiares e amigos desejam que sua vida seja cons-
tantemente presenteada com bons e lindos momentos. 
Parabéns Juliano

Quem está de aniversário hoje é Nathana Link. 
Que você tenha um dia cheio de alegria e uma 
vida plena felicidade. Feliz aniversário Nathana. 

Mariani Schneider esteve de aniversário ontem (13). 
Que sua vida seja uma soma de bênçãos e vitórias. 
Que a felicidade persiga pra sempre. Parabéns 
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CARINE ARENHARDT 

Esta é uma realidade que não 
afeta apenas Maravilha. O baixo 
efetivo da Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) é um problema em todo 
estado e também a nível de país. 
Conforme informações repassa-
das pelo departamento de comu-
nicação da PRF de Santa Catarina, 
devido a este baixo efetivo nem 
todos os dias há equipes ordinárias 
trabalhando em todas as Unidades 
Operacionais do estado.

O chefe de comunicação da 
PRF em Santa Catarina, Adriano 
Fiamoncini, explica que a base 
localizada em Maravilha é utili-
zada com frequência, mas não 
regularmente, ou seja, não há 
efetivo atuando no local todos 
os dias. Ele destaca ainda que a 
PRF está solicitando ao Ministé-
rio do Planejamento a nomea-
ção de mais candidatos aprova-
dos no último concurso, a fim de 
aumentar a quantidade do efeti-
vo disponível.

IMPASSE

Com baixo efetivo, posto da PRF em 
Maravilha segue sem atendimento regular 
Problema afeta todas as unidades do estado e já se tornou impasse nacional 

Base de Maravilha não tem atendimento presencial regular 

“A PRF sempre sofreu com a falta de 

efetivo, fato que vem se agravando 

ano a ano há mais de uma década”, 

chefe de comunicação da PRF em 

Santa Catarina, Adriano Fiamoncini

Arquivo O Líder
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Juntos
Bemfazemos o 

Quer saber mais?
Visite sua agência ou acesse
sicredialtouruguai.com.br/juntosfazemosobem

Participe da ação 
Juntos Fazemos o Bem!

Sabia que dá pra 
transformar o seu 
investimento em 
solidariedade? 

A cada aplicação 
financeira, você 
indica uma entidade 
e a Cooperativa 
doará o valor  de até 
0,40%, sem ônus 
para o associado.

Como forma de apoio às en-
tidades em todos os municípios 
da área de atuação da coopera-
tiva, a Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG lançou na segunda-feira 
(10) a terceira edição da Juntos 
Fazemos o Bem. Através da ação 
solidária, os associados que rea-
lizarem aplicações indicam uma 
entidade de sua escolha, a qual 
receberá uma doação financei-
ra da cooperativa.

Devido ao sucesso das edi-
ções anteriores – especialmen-
te a realizada em 2021 – com 
315 entidades cadastradas que 
receberam mais de R$ 1,37 mi-
lhão de recursos –, o diferencial 
deste ano é que a Juntos Faze-
mos o Bem se tornará perma-
nente. As entidades participan-
tes anteriormente continuam 
cadastradas e as que não conhe-
cem a ação podem se inscrever 
nas agências de suas cidades, 

conforme prevê o regulamen-
to. As entregas dos valores es-
tão previstas para os meses de 
abril, agosto e dezembro.

Conforme o diretor de Ne-
gócios da cooperativa, André 
Zanon, não há prazo mínimo 
para as aplicações, então todos 

os associados podem contri-
buir. “A doação é de livre desti-
nação, quem escolhe a entidade 
é o associado e a cooperativa se 
responsabiliza pela doação fi-
nanceira, proporcional ao valor 
aplicado. A Juntos Fazemos o 
Bem é uma forma do empre-
endimento demonstrar seu po-
tencial de ajudar na transforma-
ção das comunidades onde está 
inserido”, explica Zanon.

Ainda, de acordo com o dire-
tor, com certeza é uma grande 
ação, pois parte do individual e 
vai para o coletivo, mudando a 
vida de muitas pessoas. “Para 
nós, isso tem uma relevância 
muito grande, pois temos na 
nossa missão melhorar a qua-
lidade de vida dos associados 
e agregar renda para a comu-
nidade. Por isso, convidamos 
os associados para fazer parte 
desta ação, indicando as entida-

des cadastradas que receberão 
o valor financeiro”, frisa Zanon.

COMO FUNCIONAM 
AS DOAÇÕES 

Os repasses às entidades 
correspondem ao percentual 
de 0,40% sobre novas aplica-
ções do associado com carên-
cia para resgate de no mínimo 
180 dias e ao percentual de 
0,20% sobre novas aplicações 
do associado com carência para 
resgate de no mínimo 90 dias 
correspondente nos produtos 
Sicredinvest, Sicredinvest Flex, 
Sicredinvest Evolutivo, Sicredin-
vest Exclusivo e RDC pré-fixado; 
bem como de 0,10% sobre no-
vas aplicações no produto Pou-
pança. O regulamento comple-
to e as entidades já cadastradas 
na ação solidária estão disponí-
veis no site da Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG

AÇÃO SOLIDÁRIA 

Sicredi lança mais uma edição da Juntos Fazemos o Bem
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A Junta de Serviço Militar 

de Maravilha informa aos jo-

vens alistados em 2021 (classe 

2003), que não foram dispen-

sados na Seleção Geral, que os 

mesmos devem comparecer 

no 14º RC Mec, em São Miguel 

do Oeste, no dia 10 de feverei-

ro, para Seleção Complemen-

tar (2ª etapa do processo de 

seleção).

Os selecionados também 

devem comparecer na Casa da 

Cidadania para assinar o rela-

tório e tomar conhecimento 

das informações referentes à 

seleção. Para transporte até 

o quartel, o exército vai ceder 

um ônibus que sai de Maravi-

lha, em frente à Casa da Cida-

dania, às 7h da data da seleção.

Nessa segunda fase, os se-

lecionados são submetidos a 

uma série de avaliações psico-

lógicas e físicas para verificar 

se estão aptos para servir ou se 

excedem a necessidade serem 

dispensados do Serviço Militar.

A Junta de Serviço Militar 

alerta que no site do Alista-

mento Militar Online a data de 

apresentação é 17 de feverei-

ro. Porém, essa é a data defini-

da pelo sistema para todo ter-

ritório brasileiro. Cada quartel 

definiu uma data específica. 

Para quem se alistou em Mara-

vilha é dia 10 de fevereiro.

NÃO DISPENSADOS

Jovens alistados em 2021 devem 
comparecer em seleção complementar 
Nova etapa será no dia 10 de fevereiro em São Miguel do Oeste 
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CAMILLA CONSTANTIN

O ano começa e com 

ele surgem as elevadas 

despesas típicas do mês de 

janeiro. Para quem tem fi-

lhos em idade escolar a lis-

ta de custos se torna ainda 

maior, em razão da compra 

dos materiais necessários. 

Segundo a Associação Bra-

sileira de Fabricantes e Im-

portadores de Artigos Es-

colares, o aumento neste 

ano pode chegar a 30% e 

nenhum produto deve es-

capar da alta de preços.

DICAS DE ECONOMIA 

Segundo pesquisa, materiais escolares 
estão até 30% mais caros em 2022
Em Maravilha, lojista destaca aumento na procura dos itens em relação ao último ano 

COMO ECONOMIZAR?

Com o aumento dos preços, o jeito é buscar alter-
nativas para economizar. Em primeiro lugar, é impor-
tante pesquisar bastante os valores e assim analisar 
o melhor custo-benefício.

Para quem se organizou, pagar à vista também 
pode render um bom desconto. Uma dica é conver-
sar com outros pais e fazer compras conjuntas, o que 
pode aumentar a probabilidade de conseguir preços 
menores. Além, claro, de reaproveitar o que for pos-
sível dos últimos anos. 

A principal sugestão é não levar os pequenos para 
fazer as compras, já que crianças costumam gostar 
de produtos da moda, geralmente mais caros. No 
entanto, em termos de aprendizado, tais produtos 
não apresentam vantagem sobre itens mais simples 
e com preço inferior. O importante é usar a criativida-
de: se o problema for a capa do caderno, por exem-
plo, uma ótima opção é encapar e customizar.

Pesquisar preços é fundamental para garantir maior economia

PROCURA
No ano passado muitos estudantes reaproveitaram mate-
riais escolares de 2020, principalmente em razão do período 
passado em casa, o que fez com que os comerciantes regis-
trassem queda nas vendas. Conforme a lojista Luciane Bou-
rscheid, neste ano, com o avanço da vacinação e a decisão de 
volta às aulas no modelo presencial, a procura aumentou.
São diversos produtos disponíveis, como cadernos, canetas, 
borrachas, tesouras, entre tantos outros. Ela destaca que as 
mochilas estão entre os itens mais vendidos. “Fora da lista de 
materiais, algo que percebo é que muitas crianças e adolescen-
tes despertaram o lado artístico durante a pandemia, o que au-
mentou a procura por itens de desenho e tintas. Com o tempo 
passado em casa, realmente pegaram gosto pela arte”, destaca.

Mochilas estão entre os itens escolares mais vendidos neste ano 

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Vendas 
aumentaram em 
comparação a 
2021 e procura 
em janeiro é 
intensa 
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Segundo pesquisa, materiais escolares 
estão até 30% mais caros em 2022

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

CARINE ARENHARDT 

A obra de reperfilagem 
com pavimentação asfálti-
ca será sobre o trecho de 
calçamento que dá acesso 
a sede da Linha Barro Pre-
to, interior de Maravilha. 
A ordem de serviço foi 
entregue na quarta-feira 
(12), na comunidade que 
vai ser contemplada.

O investimento é su-
perior a R$ 460 mil, com 
emenda de R$ 300 mil do 
deputado estadual Mau-
ro de Nadal e o restante 

contrapartida do muni-
cípio. O trecho que vai 
receber a pavimentação 
asfáltica tem área supe-
rior a 7 mil metros qua-
drados.

A empresa Gaia Rodovias 
venceu o processo licitató-
rio e será responsável pela 
execução da obra. O prazo 
para conclusão do serviço é 
de dois meses. A entrega da 
ordem de serviço foi feita 
pelo prefeito Sandro Donati 
para a empresa, com a pre-
sença ainda de vereadores 
do município.  

OBRA AUTORIZADA

Reperfilagem asfáltica na Linha Barro Preto 
terá investimento superior a R$ 460 mil 
A ordem de serviço foi entregue nesta semana para a empresa Gaia Rodovias

Entrega da ordem de serviço foi nesta semana

Obra será no trecho de calçamento

CARINE ARENHARDT
  
O atendimento no Brechó da 

Rede Feminina de Maravilha vai ser 
retomado na quinta-feira (20), na 
Rua Duque de Caxias, próximo da 
praça central. O brechó está com o 
atendimento suspenso temporaria-
mente, para um recesso das voluntá-
rias que trabalham no local.

Conforme a presidente da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer de 
Maravilha, Meri Terezinha Razan, o 
atendimento vai continuar no perío-

do da tarde, de segunda e sexta-feira 
das 13h às 17h, e ainda no sábado D 
até às 16h.

A presidente Meri Ranzan alerta 
ainda a comunidade que neste perío-
do de recesso, as doações não devem 
ser deixadas em frente à sede do bre-
chó, para que o material não acabe 
sendo levado por outras pessoas. Ela 
orienta a população que aguarde a 
retomada do atendimento para fazer 
as doações ou que entre em contato 
com a Rede Feminina para agendar a 
entrega dos materiais. 

RECESSO 
Brechó da Rede Feminina retoma atendimento na próxima semana

Brechó tem sede na Rua Duque de Caxias, no centro da cidade 

Carine Arenhardt/O Líder 
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Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Na última semana a prefeita Lu-
zia Vacarin assinou a compra de um 
caminhão caçamba basculante e 
uma retroescavadeira. Os recursos 
para aquisição dos veículos é por 
meio de emendas dos deputados e 
contrapartida do município. 

Para aquisição do caminhão 
tem uma emenda da deputada es-
tadual Ana Paula da Silva no valor 
de R$ 300.000,00; deputado esta-
dual Ismael Santos no valor de R$ 
100.000,00 e contrapartida do mu-
nicípio no valor de R$ 213.900,00 

totalizando R$ 613.900,00. Para a 
retroescavadeira teve emenda des-
tinada pelo deputado estadual Al-
tair Silva no valor de R$ 300.000,00 
e contra partida do município no 
valor de R$ 135.600,00, somando o 
valor total de R$ 435.600,00.

 Conforme a prefeita, são in-
vestimentos essenciais para aten-
der com mais qualidade as obras 
de recuperação das estradas rurais 
e o atendimento ao produtor rural, 
além de atender as demais deman-
das do município.

CUNHA PORÃ

Administração adquire caminhão 
caçamba e retroescavadeira
Com os novos investimentos será possível atender com mais 
qualidade as estradas do interior e demais demandas

Documentação foi assinada pela prefeita 

Luzia na última semana 

As inscrições para as oficinas 
do Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos (SCFV) 
de Tigrinhos estão abertas e po-
dem ser realizadas no Cras nos se-
guintes horários: 07h30 às 11h30 
ou das 13h às 17h até o dia 31 
de janeiro. As oficinas oferecidas 
serão: Artesanato (10 anos com-
pletos), Violão (08 anos), Balé (03 
anos), Taekwondo (03 anos) e Pa-
tinação (a partir de 05 anos), sen-
do necessário comparecer no Cras 
munido dos documentos pessoais 
dos (pais/responsáveis e filhos).

Cada criança ou adolescente 
poderá participar de duas oficinas. 
As crianças e adolescentes que par-
ticiparem das oficinas ofertadas 
pelo Cras será fornecido almoço, 
exceto para crianças menores de 
oito anos, pois não tem profissio-
nais para atender essas crianças. 

TIGRINHOSIRACEMINHA
Inscrições para 
as oficinas estão 
abertas

Câmara de Vereadores devolve 
recursos para municipalidade

No último dia 04, o 
presidente da Câmara 
de Vereadores de Irace-
minha, Iraci Pasqualotto 
fez a devolução das so-
bras do segundo semes-
tre do Legislativo para a 
prefeitura. O montante 
entregue para o prefei-
to Jean Carlos Nyland foi 
de R$ 81.765,07. O valor 
deverá ser investido em 
melhorias para a popu-
lação iraceminhense. 
“Agradeço a todos os ve-
readores pela excelente 
gestão que tiveram jun-
to ao Poder Legislativo 
e principalmente das 
economias realizadas 
durante o ano”, finalizou 
o prefeito. 

Prefeito agradeceu o empenho de vereadores e 

valor será investido em melhorias no município
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Buscando atender primeiramente 
as famílias que enfrentam dificuldades 
pela falta de água em períodos de es-
tiagem e também buscando uma forma 
mais eficaz para apagar possíveis incên-
dios, a administração de Bom Jesus do 
Oeste adquiriu um tanque distribuidor 
de água de 12 mil litros, acoplado em 
caminhão que a prefeitura já possuía e 
funcionará como caminhão pipa. 

O tanque modelo Cella – Água Po-
tável foi adquirido pelo município no 
valor total de R$ 170 mil, sendo R$ 50 
mil em recursos vinculados e R$ 120 
mil com recursos próprio através de li-
citação modalidade pregão presencial. 
Entre as características principais do 
novo tanque, está o sistema com vazão 
de até 60 m³ por hora, barra de irriga-
ção pneumática e aspersor em leque 
do tipo “rabo de pavão” na parte tra-
seira, além de mangueira de irrigação 
de alta pressão. O tanque conta ainda 
com canhão monitor que permite giro 
de 360 graus e esguicho regulável, pró-
prios para combates a incêndios.

Conforme o prefeito Airton Antô-
nio Reinehr, o equipamento servirá 
para atender as áreas do município 

onde há problemas no abastecimen-
to de água, além de auxiliar no com-
bate a incêndios, no controle da 
poeira nas avenidas e ruas onde há 
grande circulação de veículos e na 
realização de serviços em jardins e 
gramados nos espaços públicos. “O 
caminhão pipa permanecerá sempre 
abastecido, pronto para emergên-
cias, disponível diariamente, inde-
pendentemente do horário”, comen-

tou o prefeito.
Para o secretário de Agricultura e 

Meio Ambiente, Vilmar Senhor, o novo 
tanque será usado para o transporte 
de água, principalmente água potá-
vel para o consumo humano e animal, 
atendendo várias famílias das comu-
nidades do interior, bem como estará 
atendendo a secretaria do DMER e Ur-
banismo, na manutenção das estradas 
e na limpeza urbana.

BOM JESUS DO OESTE

Novo equipamento para distribuição de 
água está à disposição da comunidade
Administração de Bom Jesus do Oeste adquiriu novo tanque que servirá para atender as demandas do município

A Secretaria de Educação juntamente com a 
administração de Romelândia convida a todos 
os acadêmicos de graduação, cursos técnicos e 
demais interessados para uma importante reu-
nião a realizar-se no dia 26 de janeiro, às 19h30, 
na Câmara Municipal de Vereadores. Na opor-
tunidade será recolhido o atestado de matrícu-
la juntamente com uma cópia do CPF e RG. 

ROMELÂNDIA SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
Reunião do transporte 
escolar está programada 
para final do mês 

Secretaria de Assistência Social é 
beneficiada com emenda parlamentar

O município de Santa Terezinha do 
Progresso foi contemplado com uma 
emenda parlamentar indicada pela 
deputada federal Angela Amin (PP). 
A proposta foi cadastrada no siste-
ma disponibilizado pelo Ministério da 
Cidadania. O recurso de R$ 65 mil já 
está na conta do município e será des-
tinado para a área da Assistência So-
cial. O qual será adquirido um veículo 

para melhor atender a população.
O vice-prefeito Elizeu Alves da 

Silva, reforçou a importância da des-
tinação de recursos ao município via 
emendas parlamentares e agradeceu 
a iniciativa da deputada. “As emendas 
são importantes para garantir os re-
cursos necessários ao setor e com isso 
a Assistência Social ficará mais fortale-
cida para a população”, destacou ele. 
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O Poder Legislativo de Bom Jesus do Oes-
te, no final do ano de 2021 concretizou a de-
volução de valores ao Executivo no valor de 
R$ 261.132, 31, referente ao saldo do duodé-
cimo no Exercício de 2021, não utilizado pelo 
Legislativo. A devolução das sobras da Câmara 
foi oficializada pelo presidente Márcio Storck 
e demais vereadores, prefeito Airton Antônio 
Reinehr, vice-prefeito Ivanor Belolli, secretá-
rio de Administração Sidnei Luiz Walker, servi-
dores e proprietários da empresa Leal.

O presidente da Câmara destacou que os ve-
readores fizeram uma solicitação unânime con-
forme indicação 04/2021, ao Executivo, para que 
de preferência ao valor devolvido, na ampliação 
do barracão onde está instalada a empresa Leal, 
na área industrial. O objetivo é incentivar e am-
pliar os empregos do setor industrial, gerando 
maior renda e oportunidades aos munícipes. 

O prefeito Airton Antônio Reinehr e o vice 
prefeito Ivanor Belolli, parabenizaram o Po-
der Legislativo pela eficiente e eficaz gestão 
de recursos. “Agradecemos e parabenizamos 
aos vereadores e colaboradores do Legisla-
tivo, por agirem com responsabilidade fiscal 
nas ações legislativas, gerando economia 
para novos investimentos em prol da qualida-
de de vida dos munícipes”, finalizou. 

BOM JESUS DO OESTE
Vereadores fazem devolução 
de valores para o Executivo

Entrega ocorreu nas dependências da Câmara de Vereadores

A Secretaria de Assistência 
Social recebeu a doação de pe-
ças de roupas e retalhos que será 
destinado para o projeto Costu-
rando Sonhos desenvolvido pela 
Erva Daninha. O projeto tem por 
objetivo incentivar o ofício da 
costura e também auxilia crian-
ças em situação de carência com 
a doação de roupas produzidas a 
partir das parcerias estabelecidas 
com o programa.  

Cunha Porã faz parte do projeto atra-
vés da Secretaria de Assistência Social em 

parceria com a Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico onde utilizarão as peças 
já no próximo curso de corte e costura que 
acontecerá no município.

CUNHA PORÃ
Projeto Costurando  Sonhos recebe doações 

A administração de Tigrinhos atra-
vés da Secretaria de Obras, Infraes-
trutura e Serviços Públicos iniciou o 
ano de 2022 focado na distribuição 
de água para as comunidades do mu-
nicípio. O objetivo é amenizar os efei-
tos causados pela estiagem que atin-
ge toda a região.

Além disso, na última semana foi 
finalizada a instalação do sistema de 
bombeamento do poço artesiano 
localizado na Linha São João, o qual 
agora poderá contribuir para o abas-
tecimento de água. O prefeito Derli 
de Oliveira, ressalta que estão sendo 

priorizados os trabalhos de distribui-
ção de água em propriedades, aten-
dendo a demanda de solicitações con-
forme necessidade e disponibilidade 
do setor.

TIGRINHOS

Água está sendo distribuída para 
amenizar os efeitos da estiagem
Foi finalizada a instalação do sistema de bombeamento do poço artesiano 
na Linha São João que a partir de agora irá auxiliar no abastecimento 

Propriedades do interior estão 

recebendo água conforme a necessidade
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BOM JESUS DO OESTE
Vereadores fazem devolução 
de valores para o Executivo

30 ANOS

São Miguel da Boa Vista 
comemora aniversário 
com vários atrativos
Pronunciamentos, corte do bolo e brinquedos infláveis fizeram 
parte da programação alusiva organizada pela administração

A noite do domingo (09), em 
São Miguel da Boa Vista foi especial 
e de comemorações. O município 
comemorou 30 anos de emancipa-
ção político e administrativo. Aos 
poucos a população foi chegando e 
tomando conta das arquibancadas 
do ginásio municipal. Tudo para 
acompanhar os pronunciamentos 
e o corte do bolo de aniversário. A 
criançada não foi esquecida, para 
elas a administração proporcionou 
momentos divertidos com cama 
elástica e brinquedos infláveis 
além de algodão doce.  

O evento foi organizado den-
tro dos protocolos da Saúde em 
relação à Covid-19, quem entrou 
no ginásio usou máscara e fez uso 
do álcool. Antes do corte do bolo 
teve os pronunciamentos e a exe-
cução do hino do município. Nos 
pronunciamentos oficiais usaram 
a palavra o presidente da Câmara 
Municipal de Vereadores, Gilmar 
Bonfanti; vice-prefeito, Jairo Luft; 
e o prefeito, Vanderlei Bonaldo.  

Para Bonfanti é uma satisfação po-
der participar das comemorações 
e agradeceu a todos os presentes. 
“É um orgulho ver todos vocês 
prestigiando a festa”, ressalta. 

Já o vice-prefeito também 
agradeceu a todos que se fizeram 
presentes e disse da importância 
de ter a população participando 
junto com a administração e lem-
brou-se de valorizar os pioneiros. 
“É importante comemorarmos 30 
anos, mas devemos lembrar-nos 
dos nossos pioneiros, pois, se hoje 
estamos aqui é por que isso se 
deve aos pioneiros que entraram 
no mato fechado com foice, ma-
chado e facão”, lembra. 

Para Bonaldo os 30 anos de 
São Miguel da Boa Vista é um divi-
sor de águas. “Trinta anos para ser 
um divisor de águas para a nossa 
cidade, trinta anos para unirmos 
forças rumo ao progresso”, declara 
agradecendo também a todos que 
escolheram o município para viver 
e investir. 

Corte do bolo foi um dos pontos altos do evento realizado na noite de domingo 

Crianças se divertiram nos  brinquedos infláveis que foram disponibilizados

Autoridades do município acompanharam o evento 

População foi 

recepcionada pelo 

prefeito, primeira 

dama, vice e sua 

esposa e pelas 

rainhas jovens e da 

terceira idade
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OBITUARIO

BATORÉ 
O ator e humorista Ivanildo Go-
mes Nogueira, conhecido como 
Batoré, morreu no dia 10 de 
janeiro, aos 61 anos. Com seu 
principal personagem, Batoré, 
Ivanildo integrou o elenco do 
programa A Praça é Nossa, do 
SBT. Em 2016 foi contratado 
pela TV Globo para a novela Velho Chico, em que 
fez o papel do delegado Queiroz.

RONNIE SPECTOR
A cantora Ronnie Spector, líder 
do grupo Ronettes, morreu no 
dia 12 de janeiro, aos 78 anos, 
vítima de câncer. A artista ame-
ricana formou o grupo vocal em 
1957, com a irmã Estelle Ben-
nett e a prima Nedra Talley, e se 
tornou uma das vozes femininas 
mais marcantes do pop dos anos 1960. Ela gra-
vou sucessos como Be my Baby, Baby I Love You 
e Walking in the Rain.

LEONILDA DE ALMEIDA
Faleceu no dia 10 de janeiro, em sua residência, 
aos 59 anos. Seu corpo foi velado no pavilhão da 
Linha Novo Encantado, em Santa Terezinha do 
Progresso, e sepultado no cemitério da comuni-
dade. 

ANGELO BALDISSERA
Faleceu no dia 10 de janeiro, no Hospital Regio-
nal de São Miguel do Oeste, aos 81 anos. Seu 
corpo foi velado no Cemitério Parque Memorial 
Jardim dos Ipês e sepultado no Cemitério Par-
que Memorial Jardim dos Ipês.

LUIZ CARLOS DE BAIROS
Faleceu no dia 11 de janeiro, no Hospital Re-
gional, aos 37 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Evangélica Meu Ministério É Cristo, do 
Bairro São Jorge, e sepultado no cemitério do 
Bairro Santa Rita. 

JOÃO ILÁRIO DO PRADO
Faleceu no dia 11 de janeiro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 58 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Milani de Bom Jesus do Oeste e 
sepultado no cemitério de Bom Jesus do Oeste. 

PAULO TONSK
Faleceu no dia 12 de janeiro, no Hospital Regio-
nal, aos 74 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária do Bairro São Gotardo em São Miguel 
do Oeste e sepultado no cemitério do Bairro São 
Gotardo. 

SEMILDO HEIMUT ENGELMANN
Faleceu no dia 12 de janeiro, em sua residên-
cia, aos 78 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica de Cunha Porã e sepultado no cemitério 
católico de Cunha Porã. 

JOSÉ BATISTA ALBERTI
Faleceu no dia 12 de janeiro, no Hospital São 
José, aos 89 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica do Novo Bairro e sepultado no cemité-
rio municipal de Maravilha. 

NEUSA GENI FERREIRA PRESTES
Faleceu no dia 12 de janeiro, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 72 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica de Paraíso e sepultado 
no cemitério municipal.

LAURA RANPOM GABRIELLI
Faleceu no dia 12 de janeiro, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 88 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da Linha Tigre, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da comuni-
dade.
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A Divisão de Investigação 
Criminal (DIC) da Polícia Civil de 
Maravilha deflagrou operação 
policial na manhã de quarta-fei-
ra (12), com o objetivo de pren-
der dois homens investigados 
pela prática de diversos delitos 
em 2021. Também foram cum-
pridos dois mandados de busca 
e apreensão nas residências dos 
suspeitos. 

A investigação teve início em 
novembro, após uma dupla ten-
tativa de homicídio qualificado 
na região central de Maravilha. 
Segundo apurado, uma das víti-
mas realizou diversos negócios 
com um dos investigados em 
2021, mas após desacordo entre 
eles e a possível prática de es-
telionato, contratou advogado 
para realizar a cobrança judicial 
de alguns valores. 

Insatisfeito com a situação, um 
dos investigados passou a per-
seguir e a ameaçar esta vítima, 
além de planejar um atentado, 
ocorrido no dia 3 de novembro, 
quando ele e mais dois homens 
interceptaram um veículo na 
região central da cidade e efe-
tuaram diversos disparos de 
arma de fogo, que atingiram a 
lataria do automóvel. Curiosa-
mente, nesta ocasião, a mulher 
para quem supostamente se-
riam direcionados os disparos 
havia emprestado o carro para 
um casal de vizinhos, de modo 
que estes acabaram sendo os 

verdadeiros alvos do ataque or-
questrado.  

Em 21 de dezembro, o inves-
tigado ainda praticou um roubo 
contra sua antiga parceira de ne-
gócios, em uma panificadora, no 
centro de Maravilha. Na ocasião, 
o investigado subtraiu a cartei-
ra da vítima, levando consigo 
folhas de cheque e dinheiro em 
espécie, além de espancar a mu-
lher em via pública. A carteira, já 
apenas com objetos pessoais, foi 
descartada pelo autor e devolvi-
da à vítima por uma emissora de 
rádio local, após ter sido encon-
trada abandonada.

OS PRESOS 
Na quarta-feira foi dado cum-

primento a dois mandados de 
prisão temporária expedidos 
contra o investigado principal, 
um homem de 37 anos, a princí-
pio envolvido em todos os deli-
tos, bem como a um comparsa, 
homem de 29 anos, que teria 
auxiliado na emboscada do dia 3 
de novembro, que quase culmi-
nou na morte de duas pessoas

MARAVILHA

Polícia Civil prende dois homens por 
estelionato, roubo e tentativa de homicídio 
Suspeitos também são investigados por um atentado, que 
quase resultou em duas mortes 
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RODOVIAS MAIS 
VIOLENTAS 
As BRs 101, 282 e 470 estão 
no top 3 das rodovias mais 
violentas no estado, com o 
maior número de vítimas fa-
tais registradas em 2021. Na 
BR-101 foram registrados 4,1 
mil acidentes, com mais de 4 
mil feridos e 129 mortes. Já a 
BR-282 que passa pela nossa 
região, somou 1,1 mil aciden-
tes com 1,3 mil feridos e 87 
mortes, seguida pela BR-470 
com 1,2 mil acidentes, 1,4 mil 
feridos e 69 mortos

FISCALIZAÇÃO
Em 2021, apesar da pandemia 
e do isolamento social, a PRF 
em SC flagrou 3.594 motoristas 
dirigindo sob efeito de álcool. 
Também foram multados 12.210 
condutores ultrapassando em 
local proibido, 5.817 por usar o 
telefone celular. Os agentes cons-
tataram ainda 21.112 pessoas 
que não estavam usando o cinto 
de segurança e 1.154 crianças 
sendo transportadas sem cadei-
rinha. Mais de 3 milhões e 320 
mil quilos de excesso de peso em 
veículos de carga foram retirados 
das rodovias.

BALANÇO 2021

Com 357 mortos, rodovias federais catarinenses 
tem o menor número de vítimas fatais em 26 anos 
Número de acidentes e feridos subiu no último ano, mas óbitos registraram queda

A Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) em Santa Catarina registrou 
em 2021, nas rodovias federais 
do estado, um total de 7.880 aci-
dentes, nos quais 8.691 pessoas 
ficaram feridas e 357 perderam a 
vida. Comparando com o ano an-
terior, verificou-se aumento no to-
tal de acidentes (+9,2%), aumento 
de feridos (+5,1%) e redução no 
número de mortos (-6,5%). É o 
menor número de mortes em 26 

anos de levantamento em rodo-
vias federais.

Conforme balanço da PRF-SC o 
número de mortos em acidentes 
nas rodovias federais do estado 
vem tendo uma queda gradativa. 
Em 1996, Santa Catarina somou 
787 vítimas fatais em acidentes nas 
rodovias federais. Dez anos depois, 
em 2006 foram 546 mortes conta-
bilizadas, e na década seguinte, em 
2016 foram 450 vítimas fatais. 

Ano foi de recorde de 

apreensões de maconha 

Mais de 7 mil acidentes foram contabilizados pela PRF

COMBATE AO CRIME
Na área criminal, a PRF em SC 
bateu o seu recorde de apre-
ensões de maconha, com 80,6 
toneladas. Também foram apre-
endidas 1,2 toneladas de coca-
ína/crack, 13.415 comprimidos 
de ecstasy/anfetaminas e 47 
mil litros de bebidas alcoólicas 
importadas irregularmente.
Ainda no ano passado, 364 
veículos roubados foram recu-
perados (quase um por dia) e 
2.506 pessoas foram detidas 
por crimes diversos nas rodo-
vias federais do estado.

Um acidente de trânsito 
foi registrado na quarta-fei-
ra (12) na Avenida Anita Ga-
ribaldi, esquina com a José 
Bonifácio, centro de Maravi-
lha. De acordo com a Polícia 
Militar, que atendeu a ocor-

rência, a colisão envolveu um 
veículo Corolla e uma motoci-
cleta Honda/NXR150. O mo-
tociclista sofreu ferimentos 
leves e foi encaminhado pelo 
Corpo de Bombeiros ao Hos-
pital São José.

A ocorrência foi atendida pelo Samu por volta das 
17h30 da terça-feira (11), na Linha Araçá, interior de Ma-
ravilha. A guarnição foi acionada para atender um tom-
bamento de caminhão, da empresa Gaia Rodovias, em 
uma obra no interior. O motorista não apresentava fe-
rimentos aparentes, mas foi conduzido ao Hospital São 
José para avaliação, relatando algumas dores no corpo.

MARAVILHA ACIDENTE 
Motociclista fica ferido 
em colisão 

Samu atende tombamento 
de caminhão no interior 
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Mais de 7 mil acidentes foram contabilizados pela PRF

Samu atende tombamento 
de caminhão no interior 

Depois de uma edição 
sem ser realizada, a Copa 
Maravilha está com a data 
de retorno marcada para o 
dia 28 de janeiro, com cerca 
de 90 equipes confirmadas. 
Em comum acordo entre a 
organização da competição 
e o Planeta Bola todos de-
verão comprovar a vacina-
ção para poderem partici-
par do evento. As partidas 
acontecem em oito campos 

de futebol: Primavera Alta, 
Campo do Vasco, 4 S, CRM, 
Estádio Oswaldo Werner, 
SER Aurora, 12 de Outubro 
e no campo do Fluminense 
na cidade de Tigrinhos.

De acordo com os di-
retores de Esportes Edinar 
Zardo e Mozart Hoffmann 
a rotina do evento também 
será definida por um proto-
colo de segurança organiza-
do pela equipe com os técni-

cos da Secretaria Municipal 
de Saúde. Edinar ressalta 
que a Copa Maravilha é toda 
realizada ao ar livre e que 
o setor de alimentação do 
evento seguirá os mesmos 
padrões das copas anterio-
res sendo utilizado o ginásio 
do Tomatão, com o apoio de 
entidades do município.

O diretor Mozart Hof-
fmann reforça que a retoma-
da da Copa Maravilha está 

sendo realizada com proto-
colos de segurança aprova-
dos pelo setor de saúde e 
lembra que a vinda de atle-
tas, dirigentes e familiares 
traz também para o municí-
pio um reforço na economia, 
com consumo de bens e ser-
viços. A data prevista para 
o encerramento da compe-
tição é dia 03 de fevereiro. 
A Sicoob é a patrocinadora 
oficial do evento.

BASE

SUCESSO

Copa Maravilha está 
confirmada para o 
final de janeiro

Atleta maravilhense 
disputa a Superliga B

Participantes deverão comprovar a 
vacinação para participar do evento

Mais de 90 equipes de vários Estados já confirmadas para edição de 2022

Foto: Arquivo

A atleta de vôlei de Maravi-
lha Glaucia Ludescher formada no 
projeto Vida Vôlei pelos técnicos 
Thomas Zardo e Edinar Zardo, vem 
sendo destaque há alguns anos na 
região e no estado, o que desper-
tou interesse em várias equipes. 
Ela está tendo uma experiência in-
crível podendo compor a equipe do 
Moda Brusque da cidade de Brus-
que, onde irá disputar a Superliga 
B. A competição ocorre entre os 
meses de janeiro e abril.

Glaucia já compôs outras equi-
pes para disputa do estadual pela Fe-
deração Catarinense de Vôlei, como 
Guaraciaba e atualmente jogava o 

estadual pela equipe de Saudades.
No ano de 2021 Glaucia foi 

campeã regional na categoria 
Olesc e Joguinhos, e terceiro lugar 
na Liga Oeste categoria sub-18, e 
terceiro lugar na regional do Jasc, 
pelo projeto maravilhense.

“Queremos desejar boa sorte 
e sucesso na disputa da Superliga 
B para ela e sua equipe, estaremos 
na torcida. E também agradecer 
ao técnico Márcio Rauber da equi-
pe de Saudades pela indicação da 
atleta e parceria, e para equipe de 
Brusque pela oportunidade incrível 
que está dando a ela”, finaliza Tho-
mas Zardo. Maravilhense vai representar equipe de Brusque na Superliga 

Foto: Divulgação
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INÉDITO

Atleta do paradesporto maravilhense é selecionada 
para o Camping paralimpico escolar 2022

Estefani chamou a atenção durante participação nas paralimpíadas escolares

O Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB), divulgou a 
lista dos atletas e técnicos 
convidados para o Cam-
ping Escolar Paralímpico e 
a atleta maravilhense Es-
tefani Vitória Martins e o 
técnico Douglas Lago estão 
entre os selecionados. 

De acordo com Lago, 
Estefani chamou a atenção 
dos técnicos responsáveis 
pela captação de novos 
talentos paralímpicos du-

rante sua participação nas 
paralimpíadas escolares, 
onde conquistou três ouros 
e quebrou três recordes 
nas provas de velocidade e 
salto em distância. “É a pri-
meira vez que uma atleta 
de Maravilha é convidada 
e somente 120 atletas do 
Brasil todo participam da 
primeira fase onde serão 
são submetidos a testes e 
avaliações, além de pales-
tras e dos treinamentos”, 

comemora o professor, res-
saltando que os custos são 
pelo CPB desde hospeda-
gem, alimentação, unifor-
me e transporte dos atletas 
e técnicos selecionados.  

O projeto é idealizado 
e realizado pelo CPB desde 
2018 e tem como objetivo 
proporcionar a jovens atle-
tas, com idade entre 12 e 
17 anos, o primeiro conta-
to com a rotina de um atle-
ta de alto rendimento. O 

evento acontece no Centro 
de Treinamento Paralímpi-
co em São Paulo, de 29 de 
janeiro a 5 de fevereiro. 

Os atletas que parti-
cipam do Camping, além 
de cumprirem todas as ati-
vidades propostas pelos 
técnicos do CPB e confe-
derações, se responsabi-
lizam por participarem de 
competições regionais e/
ou nacionais de suas moda-
lidades ao longo do ano.

Estefani Vitória Martins e o técnico Douglas Lago estão entre os selecionados
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CHAPECOENSE 
E essa Covid que não termina mais. Tudo o que foi feito com vacinas e, ainda, o povo 

testa positivo. A Chapecoense informou que 24 testaram positivo entre jogadores e colabo-
radores. Estão afastados das atividades até cumprir o prazo de isolamento. Assim, atrapalha 
todo trabalho que começou após a apresentação. Que tudo se normalize em breve e que o 
técnico Felipe Conceição possa arrumar o time para a estreia no Catarinense. Por conta dos 
casos positivos de Covid-19 confirmados no grupo, o jogo treino que seria neste sábado (15), 
contra a equipe do Ypiranga-RS, foi cancelado.

CLUBE EMPRESA
O ano começou com novidades! As Sociedades Anônimas do Futebol estão fortes no país. 

Seis clubes já se constituíram como Clube Empresa: Botafogo, Cruzeiro, Cuiabá, Figueirense, 
Athletic Club-MG e Gama-DF. Após o Cruzeiro ter sido adquirido por Ronaldo Fenômeno, o 
Botafogo avança em negociações com um empresário americano. Outros nove clubes estão 
em processo acelerado para ingressar na modalidade. Sócios e conselheiros já aprovaram a 
mudança na Chapecoense, Athletico-PR, América-MG, Hercílio Luz-SC, Coritiba, Noroeste-SP 
e Moto Clube. O Vasco autorizou os estudos para transformar o clube. Aqui em Santa Catari-
na, o Joinville também se estrutura em busca do modelo ideal para a transição. É bem-vinda 
essa revolução para o bem do futebol.

INTERNACIONAL
Confesso que esperava uma profunda reformu-
lação no elenco colorado para esta temporada. 
Foi uma frustração ver Moisés e Lindoso na 
reapresentação do Inter. O torcedor já está fra-
gilizado e carente com a falta de títulos. Cenário 
preocupante quando dirigentes demonstram 
convicção de que as permanências do lateral e 
volante podem acrescentar ao Inter. De concre-
to mesmo, somente Liziero e Wesley Moraes. É 
muito pouco.

GRÊMIO
Não era a imagem que o torcedor esperava as-
sistir no início da temporada. A reapresentação 
do Grêmio beirou ao desleixo. Discursos que 
se mostraram comprovadamente ineficientes 
em 2021 voltaram a ganhar protagonismo. Sem 
falar nas cadeiras de plástico!  Em um ano em 
que o clube disputará a Série B pela terceira vez 
em sua história, Romildo Bolzan definiu, peran-
te o grupo, a queda como um “acidente”, pro-
metendo ser 2022 o ano da retomada gremista. 
A verdade é que foi uma barbeiragem coletiva. 
Caberá a esses dirigentes ter habilidade e a 
capacidade para recolocar o time na Série A. O 
primeiro passo foi o pior possível.


