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Decoração é instalada em 
pontos centrais da cidade 
Diretora de Cultura orienta população sobre 
os cuidados necessários para que os materiais 
não sejam danificados 

PÁGINA 8

BALANÇO DA SEMANA EM MARAVILHA
Casos de dengue aumentam 
em mais de 200% 

Ciretran fará expedição 
e renovação de CNH e 
documentos veiculares Além de atender os pacientes, município 

está empenhado em localizar focos do 
mosquito Aedes aegypti Delegado Regional confirmou que unidade 

deve ser inaugurada nos próximos meses no 
município

PÁGINA 6

PÁGINA 20

COMEÇA HOJE 
TUDO PRONTO PARA O 
21º RODEIO CRIOULO E 
ARTÍSTICO NACIONAL

Evento deve reunir mais de 5 mil 
visitantes, além de um expressivo 
número de competidores 

PÁGINAS 3 e 4 

Ederson Abi /O Líder
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CARINE ARENHARDT

Deixar a Páscoa mais doce e 
arrecadar recursos para a Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
de Maravilha. Este é o objetivo 
das voluntárias que já estão em-
penhadas na confecção das tradi-
cionais casquinhas de amendoim 
da Rede Feminina. Para este ano, 
serão confeccionadas 600 dúzias. 

As voluntárias estão receben-
do as encomendas. Conforme a 
presidente, Meri Ranzan, restam 

poucas unidades disponíveis, e as 
encomendas serão encerradas as-
sim que as 600 dúzias estiverem 
vendidas. 

A entrega será a partir do dia 
4 de abril, na sede da Rede Femi-
nina. Cada dúzia é vendida pelo 
valor de R$ 15,00 e conforme a 
presidente todo lucro arrecada-
do será destinado para a manu-
tenção geral dos serviços ofe-
recidos pela Rede Feminina de 
Maravilha. 

PÁSCOA

Rede Feminina confecciona casquinhas de amendoim para venda

Voluntárias estão trabalhando na 

confecção das casquinhas 

Divulgação 
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EM

USOU SOLUÇÕES DO SICOOB, 
GEROU NÚMEROS DA SORTE! 

COMEÇA HOJE

Tudo pronto para a 21ª edição do 
Rodeio Crioulo e Artístico Nacional
Evento deve reunir mais de 5 mil visitantes, além de um expressivo número de competidores

CARINE ARENHARDT 

O CTG Juca Ruivo de Mara-
vilha promove neste final de se-
mana o maior evento artístico e 
crioulo do município, com três 
dias de intensa programação. A 
patronagem do CTG Juca Ruivo 
estima receber mais de 5 mil visi-
tantes entre esta sexta-feira (25) 
e domingo (27), além de cente-
nas de competidores. 

Com a impossibilidade de re-
alizar o evento por dois anos, de-
vido a pandemia da Covid-19, o 
centro de tradições tem grande 
expectativa para a edição 2022, 
que é também fundamental para 
manter em dia as contas do CTG, 
para manutenção da estrutura 
física e parte social da entidade. 

A programação inicia oficial-
mente nesta tarde, mas o par-
que já vinha registrando aumen-
to na movimentação durante a 
semana, principalmente na área 
dos acampamentos, com a che-
gada e organização dos compe-
tidores. Nos últimos dias foram 
intensificados os trabalhos no 
parque, com melhorias na parte 
campeira, banheiros, estaciona-
mento, barracão central e tam-
bém nos acessos. 

A programação começa às 15h desta sexta-
-feira, com o Duelo do Imperador que já no 
primeiro dia vai entregar uma premiação 
de R$ 16 mil. As provas campeiras seguem 
no sábado com diversas modalidades, com 
laço individual, laço quarteto, pai/mãe e 
filho, piá, prenda, bonequinha, entre outras.  

Um dos destaques é também o Laço Dupla 
Troféu Auriverde, com o patrocínio especial 
da cooperativa neste ano. 
No domingo seguem as disputas de laço, 
além das provas de vaca parada e o 5º Due-
lo de Prendas Ana Terra, um dos grandes 
destaques do rodeio do CTG Juca Ruivo. 

PROGRAMAÇÃO CAMPEIRA

Carine Arenhardt/O Líder 

Parque recebeu melhorias para receber a 21ª edição do evento 
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ORAÇÃO DA AVE MARIA E ABERTURA OFICIAL

Um dos grandes momentos do rodeio 
é também a tradicional oração da Ave 
Maria, que está marcada para às 18h de 

sábado, sempre marcada por muita fé e 
emoção. Logo em seguida, tem a abertu-
ra oficial, com a presença de autoridades. 

A programação de sábado também 
terá um fandango, a partir 23h no galpão 
do CTG Juca Ruivo. 

PROGRAMAÇÃO 
ARTÍSTICA 
Além da parte campeira, 
a programação artística 
também está confirma-
da, com apresentações 
e premiações no domin-
go. O início será às 7h, 
com provas em diversas 
modalidades, marcando 
também a realização da 
1ª etapa do 16º Festi-
val Regional da Cultura 
Gaúcha. A parte artística 
ficou restrita ao domin-
go devido ao cenário 
de pandemia e também 
algumas mudanças que 
precisaram ser adotadas 
pela patronagem levan-
do em consideração os 
custos para realização do 
evento. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Campeira foi um dos locais que recebeu melhorias 

Competições artísticas ocorrem na sede social 
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

TSE NA MIRA DA POPULAÇÃO

Não bastasse o STF, cujas decisões colocam vários ministros 
em uma situação de completa dúvida perante o povo brasilei-
ro, agora o TSE também deixa o “rabo preso”, como se diz. Va-
mos aos fatos: Dias atrás, a jornalista Miriam Leitão, conhecida 
por sua posição de esquerda, incentivou em um de seus canais 
de comunicação que os jovens fizessem seus títulos eleitorais, 
no intuito de supostamente, com o voto da juventude, tirar o 
presidente Bolsonaro nas próximas eleições. Até aí tudo bem. 
Posição da Miriam Leitão não é novidade para ninguém, to-
dos já sabem e já a conhecem. Todavia, o TSE, ou alguém lá 
de dentro, “curtiu” a postagem da jornalista, em atitude to-
talmente antiética, incoerente, e de imensa parcialidade. Uma 
pena. Ainda mais em um ano onde vivemos a perspectiva de 
uma eleição séria, bem disputada e dentro dos conformes, a 
postagem, ou a “curtição”, coloca literalmente em cheque a 
posição de justiça e de neutralidade da instituição. É exata-
mente tomar partido, pender para um lado, manifestar uma 
tendência, agir de forma contrária a tudo que deve fazer parte 
de um pleito em um ano eleitoral. Para mim, a credibilidade, já 
arranhada por tantos e tantos fatos, literalmente foi por água 
abaixo. Abre um precedente imenso para questionamentos 
acerca das eleições e seus resultados. Deixa uma inseguran-
ça no pleito, deixa insegurança também na forma que devem 
acontecer as eleições. Já estamos vivendo um tipo de censura 
prévia em nosso país, onde a democracia está literalmente fe-
rida. Onde a própria Constituição, em seu artigo 5º, inciso IV, 
vem sendo agredida, rasgada, por tantas decisões estúpidas 
e absurdas tomadas nos mais altos escalões do Judiciário Pá-
trio. A “curtida” do TSE, ou de alguém lá de dentro, ou quem 
seja, misturando o nome da instituição a um lado político, é de 
profundo lamentar. Qualquer resultado que ocorra servirá, a 
partir de tal situação, de imensos questionamentos quanto a 
lisura do pleito. Em resumo, perderam a ótima chance de fica-
rem calados.

CENSURA PRÉVIA E
 TRUCULÊNCIA

Como já escrevi, o Brasil vive hoje um regi-
me de “censura prévia”. O grande ícone da 
censura nas nossas terras se chama Ale-
xandre Moraes. Suas decisões tem aberto 
imensas discussões acerca da posição do 
próprio STF, já manchado por outras tan-
tas decisões, como a do ministro Fachin, 
que após inexplicável espera, quando não 
mais havia chance de retomar o julgamen-
to, declarou o fim dos processos do ex-pre-
sidente Lula. Agora Moraes quis bloquear 
o aplicativo Telegram, dias atrás. Este 
tipo de decisão, que tentam explicar como 
sendo uma medida de “combate as fake 
news”, para mim tem outro nome. Deveria 
se chamar “combate ao atual governo”, 
revestido da truculência a que me referi, 
ao tentar simplesmente bloquear o aplica-
tivo. A bem da verdade, segundo consta, o 
presidente Bolsonaro tem o maior número 
de seguidores dentro do aplicativo. Eis aí 
o grande motivo! Ou alguém duvida disso? 
Caros leitores. Estamos literalmente em 
mãos (ou em cabeças) cujas decisões 
deixam largas margens de dúvidas quan-
to a isenção, neutralidade e bom senso. 
Alguém acredita que ainda temos tais 
predicados? Eu, particularmente, não. 

Divulgação 
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NÚMEROS EXPLODINDO

Em uma semana, Maravilha registra aumento 
superior a 200% nos casos de dengue 
Centro de atendimento para pacientes com sintomas vem registrando intensa procura 

CARINE ARENHARDT 
CLEITON FERRASSO 

Maravilha viveu mais 
uma semana de caos e aler-
ta na saúde. Os casos de 
dengue saltaram de 159 re-
gistrados no dia 16 (quarta-
-feira da semana passada) 
para 490 confirmados na 
quarta-feira desta semana 
(23). Neste período de sete 
dias o aumento foi superior 

a 200% entre os casos con-
firmados. 

Se analisado o número 
de pacientes que aguar-
dam por resultado de exa-
me o aumento é ainda mais 
expressivo, 280% em uma 
semana. Na quarta-feira, 
930 pessoas com suspeita 
de dengue estavam aguar-
dando resultado de exame. 
Há uma semana esse núme-
ro era 245. 

Nesta quarta-feira o mu-
nicípio confirmou também 
que cinco pessoas estavam 
internadas para tratamen-
to da doença, que segue 
apresentando sintomas for-
tes como dores no corpo, 
febre, manchas vermelhas 
e intensa fraqueza. Os nú-
meros de quinta-feira (24) 
ainda não haviam sido di-
vulgados até o fechamento 
desta edição.

Equipe de endemias está focada em localizar focos do mosquito

Centro de atendimento segue com intensa movimentação

Divulgação 

CENTRO DE ATENDIMENTO 
TEM INTENSA PROCURA
Nesta semana a movimentação de pa-
cientes no centro montado em frente da 
Câmara de Vereadores seguiu registran-
do uma procura intensa de pacientes com 
sintomas. Além do atendimento médico e 
encaminhamento de exames, o local está 
oferecendo espaço para hidratação de 
pacientes que sintomas mais fortes. 

MUTIRÃO DE LIMPEZA 

Para acabar com os focos do mos-
quito transmissor da dengue, o setor 
de Endemias organizou um mutirão 
de limpeza em Maravilha. O trabalho 
foi realizado sábado (19) passando no 
Centro e bairros. Cerca de 1000 casas 
foram vistoriadas. Além de servidores 
públicos, comunidade em geral e clu-
bes de serviço ajudaram na ação. 

FISCALIZAÇÃO 
COM DRONE 

Ainda durante a semana, um drone foi usado para fis-
calizar os telhados das edificações do Centro. O trabalho 
faz parte de monitoramento a fim de verificar se havia 
água parada nos telhados. A intensificação de atividades 
serve para diminuir o número de focos do mosquito.

Carine Arenhardt/O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

Autismo é prevalente 
Uma em seis crianças é diagnosticada com 
problemas de desenvolvimento e comporta-
mento. 
Uma em cada 166 é diagnosticada dentro do 
espectro autista. 

Lembrar 
Problemas de desenvolvimento apresentam 
sinais discretos e podem passar despercebidos. 
Sinais precoces de autismo podem estar pre-
sentes antes dos 18 meses. 

Agir precocemente 
Vigilância e triagem são importantes pontos 

A.L.A.R.M.E. PARA AUTISMO

de sua prática clínica. 
Utilizar instrumentos apropriados de triagem 
quando necessário. 
Reconhecer sinais de alerta (atraso de lingua-
gem, falta de reciprocidade social, comporta-
mentos atípicos). 
Melhorar a qualidade de vida das crianças e suas 
famílias através de intervenção precoce. 

Referir 
Para um programa de intervenção precoce ou 
escola apropriada. 
Para um especialista ou equipe 
para confirmação diagnóstica. 
Para uma avaliação sensorial 

imediata. 
Para os recursos da comunidade (escolar, saú-
de) para auxílio as famílias. 

Monitorar 
Marcar acompanhamento para discutir a evo-
lução. 
Observar aparecimento tardio de outros com-
portamentos ou características do paciente. 
Buscar outras características de comporta-
mento e fenotípicas. 
Oferecer aos pais atualização e informação so-
bre o assunto. 
Advogar a favor dos direitos da criança e sua 
família em busca de benefícios para inter-
venção. 

Escutar 
A informação dos pais porque ela é acurada e 
de qualidade. 
Os pais em geral têm uma ideia muito clara de 
que algo está errado. 
Quando os pais não trazem o problema per-
gunte se eles têm alguma dúvida sobre o de-
senvolvimento do seu filho.
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LÚDICO

Decoração de Páscoa é instalada em 
pontos centrais da cidade
Diretora de Cultura orienta população sobre os cuidados necessários com os materiais

CARINE ARENHARDT  

A equipe do Departa-
mento de Cultura de Mara-
vilha começou na manhã de 
quarta-feira (23) o trabalho 
de instalação dos itens que 
compõe a decoração de Pás-
coa na cidade. Conforme a 
diretora de Cultura, Rosi Rei-
chert, neste ano o município 
está ampliando a decoração, 
porém o foco continua sendo 
na Praça Padre José Bunse. 
Também são decorados pon-
tos da Avenida Araucária e 
área em frente da prefeitura. 

A diretora deixa uma aler-
ta à população quanto aos 
cuidados necessários com os 
itens que compõe essa deco-
ração. Ela reforça que é per-
mitido fazer fotos nos cená-
rios, no entanto os objetos 
não são interativos para brin-
cadeiras, situação que pode 
danificar os itens decorativos. 
Rosi lembra que o município 
teve problemas com a deco-
ração natalina, com cenários 
danificados por falta de cui-
dado de algumas pessoas. 

CAÇA AOS OVOS CONFIRMADA
Nesta semana o município também confirmou a realização do evento Caça aos 
Ovos, programado para o dia 9 de abril. O evento é organizado pelo Departamento 
de Cultura e não era realizado há duas edições, devido a pandemia. A abertura está 
marcada para às 14h, sendo que a brincadeira vai ocorrer em três largadas, confor-
me a idade das crianças. Cada criança poderá trocar um ovo por um brinquedo. Em 
caso de chuva a programação será cancelada. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Um dos cenários na praça central, onde também voltou o túnel de casquinhas

Avenida Araucária também recebe decoração Cenário em frente a prefeitura 
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NOVIDADE

Nova Era Construtora inaugura 
Edifício Isadora em Maravilha
Empreendimento contempla vistas do 
amanhecer ao pôr do sol e carrega o 
slogan de a melhor vista de Maravilha

CLEITON FERRASSO

Com o slogan “a melhor vista de Maravilha” a 
Nova Era Construtora entregou o Edifício Isadora. 
O evento ocorreu na última sexta-feira (18) e con-
tou com proprietários, investidores e parceiros. 

O proprietário da construtora, Miguel Simon, 
agradeceu a confiança depositada no empreen-
dimento. Segundo ele, quem comprou na planta, 
hoje dobrou o seu investimento e aos que preten-
dem fazer do Edifício Isadora sua nova casa, con-
seguem encontrar algumas unidades ainda com 
valores atraentes, de forma direta com a constru-
tora. 

O edifício que possui três entradas de gara-
gem sendo duas na Avenida Padre Antônio e uma 
na Rua José Bonifácio, traz um fino acabamento 
nas áreas comuns que estão mobiliadas em alto 
padrão. Oferece também salão de festa e acade-
mia, equipados para uso imediato. 

O empreendimento contempla vistas do ama-
nhecer ao pôr do sol, e por ter as últimas unida-
des à venda, uma destas vistas pode ser sua. 

Vice-prefeito de Maravilha, Jonas Dall´Agnol representou os investidores das salas comerciais

Autoridades prestigiaram o evento 

Prédio possui 42 apartamentos Entrega das chaves dos apartamentos para moradores

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Isadora/Divulgação
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Ninguém gasta o dinheiro dos 
outros com o mesmo cuidado 

com que gasta o próprio.”
Milton FriedmanRODONAVES INAUGURA 

UNIDADE EM SC
A Rodonaves, que atua com transporte 

de carga no Brasil, acaba de anunciar a aber-
tura da unidade de atendimento em Pinhal-
zinho, marcando a continuidade do plano 
de expansão da empresa. “A unidade chega 
para fortalecer a malha de atendimento na 
região, com capacidade operacional para 
movimentar mais de 1,2 tonelada por ano 
em mercadorias, aumentando a nossa capi-
laridade, qualidade e agilidade nos prazos 
de entrega”, explica João Naves, fundador 
e presidente da empresa. Com mais de 300 
mil clientes atendidos anualmente e um 
plano de expansão ativo, a transportadora 
espera um incremento de 19% em sua re-
ceita para esse ano.

Panasonic se une à clean tech Pontoon em 
projeto de energia solar de R$ 1,6 bi

A Panasonic do Brasil fechou uma parceria com 
a Pontoon Clean Tech para um projeto de autopro-
dução de energia solar no Ceará, que demandará 
1,6 bilhão de reais em investimentos e será capaz 
de atender 65% do consumo de eletricidade da 
fábrica da empresa japonesa em Extrema (MG). O 
acordo prevê a construção, operação e gestão pela 
Pontoon de um parque solar fotovoltaico com ca-
pacidade de 500 megawatts-pico (MWp). O empre-
endimento integrará o complexo de Intrepid, no 
município de Mauriti (CE), a partir do qual a empresa 
também fornecerá energia à BRF.

NÚMERO DE MERCADOS 
ABERTOS EM SANTA CATARINA 
CRESCEU 47% NA PANDEMIA

O número de supermercados, mi-
nimercados, mercearias e armazéns 
abertos em Santa Catarina cresceu 
47,5% nos dois últimos anos, se-
gundo dados da Junta Comercial do 
Estado (Jucesc). A quantidade de 
comércios com predominância de 
alimentos abertos passou de 2.424, 
em 2019, para 3.576, em 2021, im-
pulsionados pela pandemia. No 
ano passado, Santa Catarina bateu 
recorde e abriu 205.374 empresas, 
com destaque para o setor de co-
mércio (varejo e atacado) e repara-
ção de veículos, conforme dados da 
Jucesc. Dentro desta classificação 
estão incluídas duas categorias de 
comércios de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos ali-
mentícios.

Estiagem em SC causa prejuízos na 
agricultura que superam 
R$ 4,2 bilhões

A produção agrícola de Santa Catarina já 
acumula um prejuízo de R$ 4.232.417.422,7 devido 
à estiagem. Os números, atualizados pela Epagri/
Cepa, são muito maiores que o levantamento an-
terior devido, principalmente, à inclusão das perdas 
com a maçã e alta nos preços. Em termos de perdas 
percentuais, o milho grão primeira safra é o mais 
atingido. A estimativa da Epagri/Cepa aponta para 
uma queda de 35,1% na safra 2021/22, na compa-
ração com a estimativa inicial. Até o momento, as 
perdas econômicas nestas lavouras chegam a R$ 
1.506.912.237,5. A queda no volume produzido será 
de 950.533,4 toneladas, resultando numa estimati-
va de safra de 1.759.615,2 toneladas. Assim como 
no levantamento anterior, as perdas com a soja con-
tinuam sendo as de maior impacto econômico para 
Santa Catarina, um prejuízo de R$ 1.835.327.937,5. 
Com uma queda de 23% em relação à estimativa ini-
cial, o estado deve produzir 1.968.260,7 toneladas 
de soja, 587.304,9 toneladas a menos do que o es-
perado inicialmente.

Saiba quais são as cidades 
mais empreendedoras de 
Santa Catarina

Florianópolis é a segunda melhor cida-
de para empreender no país, segundo o 
novo ICE (Índice de Cidades Empreendedo-
ras), pesquisa produzida pela Enap (Escola 
Nacional de Administração Pública), com 
apoio da Endeavor. Outros dois municípios 
catarinenses integram a lista entre os 100 
maiores ecossistemas locais de empreen-
dedorismo no Brasil: Joinville que está en-
tre os top da lista na 9ª posição e Blumenau 
na 20ª. O ICE analisa o ambiente de negó-
cios das 100 cidades mais populosas do Bra-
sil para avaliar quais possuem as condições 
mais propícias para o empreendedorismo. 
Os municípios são analisados em 48 indica-
dores, divididos entre sete determinantes: 
ambiente regulatório, infraestrutura, mer-
cado, acesso a capital, inovação, capital hu-
mano e cultura.

Correios fecham 2021 
com lucro recorde de 
R$ 3,7 bilhões

Os Correios fecharam em 2021 
com um lucro recorrente de R$ 3,7 
bilhões, resultado recorde para a es-
tatal, com Ebitda (Lucros antes de 
juros, impostos, depreciação e amor-
tização) de R$ 3,1 bilhões. Os núme-
ros foram divulgados na quinta-feira 
(17) pela companhia, que está na lista 
de empresas do governo federal na 
mira da privatização. Segundo a esta-
tal, o lucro de R$ 3,7 bilhões supera 
em 101% o valor realizado em 2020. 
São os melhores índices registrados 
nos últimos 22 anos, afirmam os Cor-
reios. De acordo com a companhia, a 
empresa também zerou déficit de R$ 
600 milhões com a operadora do pla-
no de saúde, que vinha perdurando 
desde 2019.
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Ana Carolie, mulher meiga que cativa 
todos ao seu redor, parabéns pelo teu 
aniversario (24), que nesta nova jorna-
da você consiga realizar todos os teus 
sonhos. São os desejos de suas amigas 
do coração.

Ver esse 
seu sorriso 
é o que faz 
ter sentido!  
Parabéns 
Giovana pelo 
seu primeiro 
aninho

Breno, 8 meses. O marinheiro mais lindo 
que você vai ver hoje.

Caroline, Feliz ani-
versário! Que sua 

vida esteja repleta 
de momentos

únicos e inesque-
cíveis. E que a 

felicidade sem-
pre encontre o 

caminho do seu 
coração. Parabéns 

pelo aniversário 
comemorado nes-

te dia 27. 

Susi, parabéns 
pelo seu aniver-
sário, tudo de 
melhor na sua 
vida. Muito suces-
so, saúde, paz e 
amor. Felicidades. 
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Parabéns a Leilane, que come-
mora mais um aniversário dia 
27. Que seus sonhos se reali-

zem cada vez mais!

Patrícia, que você consiga realizar todos os 
teus sonhos e desejos. Parabéns. 

Parabéns Isis 
pelos seus 
2 anos. Que 
papai do céu 
continue te 
protegendo e 
guiando seus 
passos..

Orlei, que Deus, 
em sua infinita 
bondade, lhe dê 
tudo de bom que 
você merece. Que 
você tenha muita 
alegria, paz, saúde 
e felicidade. Para-
béns pelo aniver-
sário. Homenagem 
de sua família e 
amigos. 

Tânia, nessa nova etapa de sua vida, 
que Deus te abençoe muito. Muitas 
felicidades e parabéns por mais um 
ano de vida. 
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ECONOMIA

Feira do Artesanato movimenta Rua 
Coberta em Maravilha
Além disso, também foi inaugurado o trenzinho Maravilha

CLEITON C. FERRASSO

A Rua Coberta de Ma-
ravilha (Espaço Criança 

Sorriso) recebeu diver-
sos artesãos de Mara-
vilha e região sábado 
(19). O trabalho artesa-

nal foi apresentado e 
comercializado durante 
o dia. O evento é orga-
nizado pela AMARAP 

com apoio da prefeitura. 
Além disso, também foi 
inaugurado o trenzinho 
Maravilha. Crianças se 

divertiram nos passeios 
pela cidade. O investi-
mento no brinquedo é 
de R$ 17,5 mil. 

Trenzinho Maravilha foi inaugurado sábado (19) Artesãos comercializaram o trabalho na feira

NO CENTRO
Caps já está atendendo em novo endereço 

CARINE ARENHARDT 

A Secretaria Municipal de Saúde 
de Maravilha concluiu nesta sema-
na a mudança para a nova sede do 
Caps. O espaço fica no centro da 
cidade, na Rua Zacarias Kasper, e 
ficou pronto após uma reforma 
licitada e contratada pelo municí-
pio. A sala foi alugada pela Admi-
nistração Municipal. 

A secretária de Saúde, Miria-
ne Sartori, destaca que o Caps 

estava atendendo temporaria-
mente no antigo posto de saúde 
do Bairro Universitário, mas o 
local ficava distante para alguns 
usuários. O objetivo foi trazer o 
serviço mais para a área central 
da cidade, facilitando o acesso 
aos usuários. 

O espaço antes utilizado pelo 
Caps, no Bairro Universitário, 
agora também passa por reforma 
e adequações, para funcionamento 
de uma nova creche municipal. 

Sede fica na Rua Zacarias Kasper

Carine Arenhardt/O Líder
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CULTURA

Show de humor atrai grande público em Maravilha
Evento foi organizado pelo LEO Clube de Maravilha. Humoristas famosos estiveram na cidade

CLEITON C. FERRASSO

O stand-up Noite do 
Riso realmente rendeu 
boas risadas no CTG 

Juca Ruivo de Maravi-
lha. O show de humor 
com Gio Lisboa e Nan-
do Viana ocorreu na 
sexta-feira (18) e foi 

organizado pelo LEO 
Clube em parceria com 
a Odonto Top. 

Gio Lisboa abriu a 
Noite do Riso e trou-

xe piadas com base 
nos fatos de Maravi-
lha. Nando Viana já 
tem mais experiência 
na carreira e participa 

do stand-up A Culpa é 
do Cabral. Ele se apre-
sentou por último e 
resgatou piadas do co-
tidiano.

Grande público acompanhou o show Humorista Nando Viana prendeu a atenção da plateia com boas histórias
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

Visite hoje mesmo!
Av. Araucária 398, Centro - Maravilha

alberts_maravilha(49) 99903-3033

NOVIDADE

Marte Decorações de Maravilha 
inaugura loja em novo endereço
Loja passou a atender na Rua 
Duque de Caxias em nova sala 
comercial. Inauguração ocorreu 
semana passada

CLEITON C. FERRASSO

A tradicional loja de decorações de ambien-
tes, Marte, inaugurou a nova sede sábado (19). 
A partir de agora, o atendimento ocorre na 
Rua Duque de Caxias, próximo ao Brechó da 
Rede Feminina. Antes, a loja atendia na Aveni-
da Araucária. O novo espaço é bem iluminado, 
contém diversas opções de persianas, cortinas 
e papéis de parede.

Loja atende na Rua Duque de Caxias

Familiares convidam para conhecer o novo espaço Inauguração movimentou a loja
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Vereadores realizaram duas sessões na mesma noite para aprovar reajuste de servidores

DUAS SESSÕES

Câmara de Vereadores aprova reajuste para 
servidores públicos municipais em Maravilha
Encontros foram promovidos na última segunda-feira (21)

A Câmara de Vere-
adores realizou duas 
sessões na noite de se-
gunda-feira (21) em Ma-
ravilha. Inicialmente, foi 
realizada a quarta sessão 
ordinária de março e, 
logo depois, uma sessão 

extraordinária para vo-
tação do reajuste anual 
para os servidores. 

Inicialmente, na ses-
são ordinária, os verea-
dores aprovaram em pri-
meira votação o reajuste 
dos servidores públicos 

municipais. A aprova-
ção foi realizada com 
a abstenção do verea-
dor Francys Ballestreri 
(MDB. No fim da sessão, 
o presidente abriu uma 
sessão extraordinária e o 
projeto foi aprovado em 

segunda ação, retornan-
do para sansão do pre-
feito Sandro Donati. 

Ainda na primeira 
sessão, os vereadores 
votaram projeto que au-
toriza a escriturar imóvel 
adquirido e quitado atra-

vés do fundo municipal 
de habitação, além do 
projeto sobre a consti-
tuição de uma comissão 
especial para revisão do 
Regimento Interno e da 
Lei Orgânica do Municí-
pio de Maravilha. 

Divulgação 
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Contribuintes poderão retirar seus carnês 
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 
2022 junto ao Departamento de Tributação 
de Cunha Porã. Neste ano, conforme decreto 
municipal nº 031/2022, para quem optar pela 
parcela única o vencimento será em 10 de 
maio e terá desconto de 10%.

Também haverá possibilidade de parcela-
mento em até seis vezes, com vencimentos 
em 10 de maio, 10 de junho, 11 de julho, 10 de 
agosto, 12 de setembro e 10 de outubro. Para 
aqueles que desejarem, ainda há a opção de 
impressão do carnê diretamente do site oficial 
da prefeitura www.cunhapora.sc.gov.br, aces-
sando o banner IPTU 2022. Em caso de dúvida 
o contribuinte pode entrar em contato com o 
Departamento de Tributação, pelo telefone 
3646-3307.

A administração de Bom Jesus do Oeste 
através do Departamento de Cultura convi-
da todas as entidades, igrejas, associações e 
aos interessados para participarem de uma 
reunião a fim de tratar sobre o Calendário 
de Eventos Municipais de 2022. A reunião 
será realizada no auditório da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores no dia 28, a partir das 
às 08h30.

O calendário abrangerá eventos religio-
sos, esportivos, educacionais, filantrópicos, 
cívicos, sociais, gastronômicos, festivos, da-
tas comemorativas, apresentações culturais 
e festivais diversos. Após a definição do ca-
lendário ele será disponibilizado no site da 
prefeitura de Bom Jesus do Oeste.

CUNHA PORÃBOM JESUS DO OESTE

Carnês do IPTU já 
podem ser retirados

Calendário oficial 
de eventos será 
elaborado

EVENTO

Grupo de Motorhomes Campista 
Raiz realiza encontro em Modelo
Em torno de 250 pessoas participarão do evento no parque de Fepar até segunda-feira

Desde quarta-feira (23) 
até a próxima segunda-feira 
(28) ocorre no Parque da Fe-
par em Modelo o encontro do 
Grupo de Motorhomes Cam-
pista Raiz. Estão participando 
do evento em torno de 120 
motorhomes reunindo apro-
ximadamente 250 pessoas.

Conforme o prefeito Dir-
ceu Silveira, o município está 
cedendo o parque da Fepar 
para a realização do encon-
tro. “É com alegria que o Go-
verno Municipal de Modelo 
está apoiando este evento 
que receberá muitos visitan-
tes, que nestes dias também 
estarão consumindo em nos-
so comércio”, coloca. 

Entre os participantes do 
Grupo de Motorhomes Cam-
pista Raiz está o casal mode-

lense Gilmar e Claudete Jung. 
Segundo Gilmar, após muitas 

Divulgação 

Organizadores convidam todos para participar do evento

O município de Cunha Porã irá 
investir aproximadamente R$ 100 
mil em castrações de animais em si-
tuação de rua. Após esse tratamen-
to os animais estarão disponíveis 
para adoção. Os interessados de-
verão assinar um termo de adoção 
responsável que esta disponível na 
prefeitura.     

 Para conferir os “aumigos” e 
mais informações os interessados 
devem entrar em contato pelo tele-
fone 3646-3319 ou acessar as redes 
sociais do município. Todos os ani-
mais são castrados e estão com ver-
mífugos e antipulgas em dia.

CUNHA PORÃ

Administração fará 
investimentos em 
castrações de animais

conversas com os partici-
pantes do grupo, criou-se 
a expectativa de conhece-
rem os encantos de Mode-
lo, bem como a gastrono-
mia. “Após conversar com 
o prefeito Dirceu Silveira 
ainda no ano passado ini-
ciamos os preparativos 
para realizar o encontro em 
Modelo, já que rodamos o 
Brasil todo”, coloca. 

Neste sábado (26), será 
realizado um almoço aber-
to ao público em geral ten-
do no cardápio porco assa-
do no rolete no parque da 
Fepar. O valor do almoço 
será de R$ 40, sendo que o 
lucro será destinado a uma 
entidade do município. 
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IRACEMINHA

Atividade sobre a importância da água é trabalhada com os alunos
Na terça-feira (22) foi come-

morado o Dia Mundial da Água 
e as responsáveis pelas turmas 
do período integral do Núcleo 
Escolar Professora Maria Olin-
da Hermann, de Iraceminha, 
desenvolveram uma atividade 
voltada a importância e a pre-
servação da água. 

A atividade interdisciplinar 
teve como objetivo conscienti-

zar as crianças da importância 
da preservação e cuidados para 
que possa ter acesso á água po-
tável. Para marcar de maneira 
significativa esse tema, foram 
realizados passeio na Trilha Tio 
Pequeno e confecção da gota 
de água. 

Gota de água foi 

confeccionado após passeio 

pela Trilha Tio Pequeno

Divulgação 

BOM JESUS DO OESTE

Secretaria de Educação realiza 
assembleia nas escolas municipais
Reunião teve como objetivo repassar as informações sobre o andamento das atividades

A Secretaria da Educação de Bom Jesus do Oeste re-
alizou na última semana a primeira  assembleia da Escola 
Municipal Professor Albano Borre. A diretora Fabiane Am-
mes Morandini, destacou aos pais que precisa cada qual 
fazer sua parte para um bom andamento escolar, pois so-
mente assim fará a diferença na vida escolar das crianças. 

Em seguida a diretora fez a apresentação de toda a 
equipe escolar, relatou ainda que a equipe é qualificada e 
comprometida, exercendo a função com muito compro-
metimento. Conforme Fabiane, está sendo disponibiliza-
do  aulas de apoio escolar, que é de suma importância que 
as crianças não faltem no dia em que está agendado. 

Na noite foi eleita e empossada a nova diretoria da APP, 
que terá vigência pelo período de dois anos. Para finalizar 
a secretária de Educação Adriane Baumbach, informou 
aos pais que a Rede Municipal implantou o Sistema Pro-
fessor On-line, onde as avaliações do rendimento do aluno 
serão contínuas e cumulativas e a média será trimestral. 

Na noite de segunda-feira (21) a direção e APP do CEI Chapeuzinho Vermelho se reuni-
ram para a primeira assembleia geral com a participação dos pais, corpo docente e demais 
funcionários que atuam no educandário. A secretária Adriane Baumbach, agradeceu a 
presença de todos, falou da importância da participação da família no acompanhamento 
das atividades escolares. 

Em seguida a diretora Alexandra dos Santos Vargas fez apresentação dos professores 
e demais funcionários que atuam na pré -escola. Seguindo esta conversa foi realizada a 
apresentação dos membros que compõem a diretoria da APP, com a troca de dois mem-
bros do conselho fiscal, devido estes não ter mais vínculo com esta escola.

Em relação às novas matrículas ou transferências, a direção tem autonomia para in-
formar as famílias o turno que a escola possui vaga. Já para as trocas e ajustes de turno 
de aula estas são realizadas sempre que possível, pois o município prioriza o equilíbrio de 
quantidade de alunos nas turmas resultando assim, na melhoria do processo de ensino e 
aprendizagem.

CEI CHAPEUZINHO VERMELHO

Fotos: Divulgação 

Fabiane Ammes Morandini repassou todas as informações aos pais Diretoras do CEI Chapeuzinho Vermelho conduziram os trabalhos
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ORIENTAÇÕES

Sociedade Catarinense de Pediatria faz 
alerta sobre exposição prolongada às telas 
Aline Baierle, mãe de Amanda e Helena, destaca a importância de incentivar 
brincadeiras ao ar livre 

CAMILLA CONSTANTIN

Os efeitos do uso precoce e da ex-
posição prolongada às telas tem ge-
rado preocupação a pais, pediatras e 
professores, o que levou a Sociedade 
Catarinense de Pediatria (SCP) a pu-
blicar um documento neste mês com 
orientações sobre o assunto. 

Com as restrições impostas pela 
pandemia, os pequenos passaram 
mais tempo conectados, seja em aulas 
on-line, como forma de tentar ocupar 
o tempo e até mesmo estabelecen-
do novas maneiras de se relacionar e 
manter contato com amigos e fami-
liares. Em muitos casos, tal hábito se-
guiu mesmo com o fim das restrições, 
causando alterações no comporta-
mento, desenvolvimento e sono.

Aline Baierle mora em Maravilha 
e é mãe de Amanda Luíza Willingho-
efer, de nove anos, e Helena Luíza 
Willinghoefer, de quatro anos. Ela afir-
ma que durante a pandemia, atuando 
como professora, precisava dar aulas 
on-line e preparar todos os materiais, 

enquanto as meninas também esta-
vam em casa. “Percebo que ali a ques-
tão das telas se tornou mais atrativa 
para elas e, depois, isso causou uma 
certa dependência. Hoje, com a vida 
voltando ao normal, vejo que a pan-
demia prejudicou sim nesse sentido”, 
afirma. 

A mãe relata que não estipula ho-
rários fixos para o uso, mas o monito-
ramento é constante, de tempo e con-
teúdo. Ela também conta que após o 
período de isolamento ficou mais fácil 
manter o controle, principalmente 
com a volta das aulas presenciais.

Para Aline, incentivar brincadeiras 
ao ar livre é fundamental. As meninas 
costumam brincar bastante com as 
amigas, andar de bicicleta e se divertir 
com outras atividades longe dos apa-
relhos eletrônicos. “O uso do celular, 
de forma bem direcionada, é uma 
excelente ferramenta de estudo e 
desenvolvimento. Muitas pessoas só 
enxergam como vilão, mas eu acredito 
que proibir não é a solução. O impor-
tante é ter limites”, destaca. 

Aline Baierle com as filhas, Amanda e Helena

Monitoramento de tempo e conteúdo é fundamental 

“INTOXICAÇÃO DIGITAL”

Conflitos, isolamento social, fadiga e desempenho in-
satisfatório nos estudos são alguns dos sintomas que po-
dem caracterizar a dependência. O uso excessivo e a não 
percepção da passagem do tempo, bem como o desen-
volvimento de quadros de abstinência, com alterações 
de humor, também são pontos que exigem atenção.

Conforme a Sociedade Catarinense de Pediatria, pa-
cientes com suspeita ou diagnóstico de intoxicação di-

gital devem ser acompanhados por equipe multidis-
ciplinar que esteja integrada e que inclua a família 
e cuidadores como parte fundamental na terapia 
proposta.

Outra orientação importante é a respeito da me-
diação, que deve se basear pelo estabelecimento de 
diálogo em relação a limites e regras, pelo estímu-
lo de atividades em conjunto afastadas de mídias e 
também pelo exemplo dos pais em relação ao uso de 
dispositivos.

TEMPO MÁXIMO DE USO 
POR FAIXA ETÁRIA
•Crianças até 2 anos: nenhum tipo de 
exposição
•Crianças de 2 a 5 anos: uma hora
•Crianças de 6 a 10 anos: duas horas
•Adolescentes: três horas

Fotos: Camilla Constantin/O Líder
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CARINE ARENHARDT

A segunda-feira (21) foi de home-
nagem no Hospital São José de Ma-
ravilha. A data marcou o Dia Interna-
cional da Síndrome de Down e teve 
um momento especial para a pa-
ciente Rosicleia Pereira, que é por-
tadora da síndrome e está há mais 
de 20 dias internada na UTI do Hos-
pital São José. Ela teve diagnóstico 
de Covid-19 há mais de dois meses e 
segue o tratamento das sequelas da 
doença. 

Conforme a equipe da Hospital, 
Rosicleia adora funk, em especial o 
cantor Zé Felipe. Para homenageá-la, 
a equipe colocou a música Malvada, 

do cantor Zé Felipe, atendendo a um 
pedido da paciente. Com algumas li-
mitações pelo estado de saúde, Rosi-
cleia apenas conseguiu participar da 
coreografia com as mãos, pés e cabe-
ça, encantando a equipe do hospital. 

“A cada ano que passa a voz das 
pessoas com deficiência e daqueles 
que vivem e trabalham com elas se 
torna mais forte.  Essa foi a maneira 
da equipe multidisciplinar promover 
o atendimento humanizado dentro 
da UTI, tornando os dias mais leves e 
tranquilos, além de estender a home-
nagem a todas as pessoas com Sín-
drome de Down. Destacamos aqui 
importância da inclusão e da erradi-
cação do preconceito”, destacam. 

HUMANIZAÇÃO
Hospital São José faz homenagem para paciente com Síndrome de Down

Divulgação 

SERVIÇOS DE TRÂNSITO

Confirmada para Maravilha, Ciretran fará expedição e 
renovação de CNH, documentos de veículos e multas 
Unidade deve ser inaugurada nos próximos meses

CARINE ARENHARDT 

Mais uma unidade da Cir-
cunscrição Regional de Trânsito 
(Ciretran) deve ser implantada 
na região. Nos próximos meses 
o serviço será inaugurado em 
Maravilha, fazendo parte da De-
legacia Regional. A informação 
foi confirmada pelo Delegado 
Regional de Polícia da Fronteira 
de Maravilha, Joel Specht. 

Esta será segunda unidade 
nova na região, sendo que a pri-
meira foi inaugurada na segun-
da-feira (21) em Pinhalzinho, a 
qual vai atender os municípios 
de Pinhalzinho, Nova Erechim, 
Saudades, Sul Brasil, Bom Jesus 
do Oeste, Modelo e Serra Alta, 
com serviços relacionados a ve-
ículos, habilitação e penalida-
des. A Ciretran de Pinhalzinho 
também é parte da Delegacia 

Regional de Maravilha. 
 “Já nos próximos meses te-

remos também a inauguração 
de uma Ciretran em Maravilha, 
que vai atender a comarca de 
Cunha Porã e Maravilha. Com 

essa inauguração em Pinhalzi-
nho e nos próximos meses da Ci-
retran em Maravilha, todos os 
serviços de trânsito que antes 
eram prestados em Chapecó e 
São Miguel do Oeste passam 

a ser oferecidos nestas duas 
novas unidades, como transfe-
rência e licenciamento de veí-
culos, renovação e expedição 
de CNH e recursos de multas”, 
ressalta Specht. 

Divulgação 

Unidade do Ciretran inaugurada nesta semana em Pinhalzinho
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Consolidando o impacto 
positivo do cooperativismo de 
crédito para o crescimento re-
gional, o Sicredi, instituição fi-
nanceira cooperativa com mais 
de 5,5 milhões de associados e 
presente em 25 estados brasi-
leiros e no Distrito Federal, se-
guirá no processo de expansão 
em Santa Catarina ao longo de 
2022, projetando a inaugura-
ção de 28 novas agências no 
Estado. 

Desse total, 19 são cidades 
que ainda não contam com a 
presença física de pontos de 
atendimento do Sicredi. “Te-
mos a missão de contribuir para 
o desenvolvimento coletivo e 
sustentável, no campo e na ci-
dade, em que os associados e 
a sociedade em geral ganham 
em qualidade de vida, gera-
ção de empregos e fomento à 
economia local. Neste sentido, 
estamos comprometidos em 
fortalecer as regiões onde já 
estamos presentes em Santa 
Catarina, bem como em levar 
o cooperativismo de crédito a 
novas áreas”, explica o vice-pre-
sidente da Central Sicredi Sul/
Sudeste, Márcio Port. 

CRESCIMENTO

Sicredi ampliará rede de 
atendimento em Santa Catarina 
Atualmente, possui mais de 170 pontos de atendimento em mais de 120 cidades

O SICREDI EM 
NÚMEROS NACIONAIS

  Número de associados: + de 
5,5 milhões

  Presente em + de 1.500 cida-
des brasileiras

  Número de agências: + 2.000 
agências

  Número de cooperativas: + 
de 100 cooperativas

  Número de colaboradores: + 
30.000 colaboradores

  Única instituição financeira 
em + 200 municípios brasileiros

  Patrimônio líquido: + de R$ 
25 bilhões

  Ativos: + de R$ 200 bilhões

  Carteira de crédito: + de R$ 
130 bilhões 

  Depósitos totais: + de R$ 130 
bilhões.

Cooperativa projeta a abertura de mais de 20 pontos de atendimento no Estado

CRESCIMENTO DO COOPERATIVISMO DE CRÉDITO 

Em 2021, o Sicredi — primeira instituição financeira cooperati-
va do Brasil — registrou aumento da rede de atendimento em 
Santa Catarina com a inauguração de 26 pontos durante o ano 
em 26 municípios catarinenses. Do total de novos pontos de 
atendimento no Estado, 20 ocorreram em cidades que ainda não 
contavam com a presença física do Sicredi. “Mantivemos um rit-
mo de crescimento sólido em 2021, o que possibilitou estarmos 
fisicamente próximos de um maior número de associados. Isso 
permite conhecer melhor as realidades e oferecer soluções fi-
nanceiras sustentáveis e adequadas às demandas,” reforça Port.  
O Sicredi conta, atualmente, com mais de 170 pontos de atendi-
mento em mais de 120 cidades catarinenses, o que representa 
uma cobertura de mais de 40% do território de Santa Catarina. 
Com relação à presença nacional, a projeção é de um acréscimo 
de mais de 250 novos pontos de atendimento no Brasil neste 
ano. Em 2021, mais de 200 foram inaugurados no país.
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EVOLUÇÃO

Polícia Militar apresenta novos policiais 
para reforço do efetivo em Maravilha
Soldados foram 
apresentados 
na quinta-feira 
(24) e iniciam 
o trabalho hoje 
na região 

A 3ª Companhia da 
Polícia Militar recebeu 
nesta semana novos po-
liciais para o trabalho 
em Maravilha e nos mu-
nicípios da região. Para 
atuação em Maravilha 
são 10 novos profissio-
nais que iniciam o tra-
balho a partir de hoje. 
A informação foi con-
firmada ao jornalismo 
do Jornal O Líder pelo 
comandante, major Al-
tair Lisot.

Os reforços no efe-
tivo são de policiais que 
finalizaram a formação 
teórica e prática e fo-
ram distribuídos nas ba-
ses de Santa Catarina, 
que formou cerca de 
500 novos soldados. 

Além disso, a Polícia 
Militar também realiza, 

no mesmo momento, 
um processo de rema-
nejamento de soldados 
nas regiões catarinen-
ses. Lisot explica que 
quatro policiais de Ma-
ravilha participam da 
janela de transferências 
e deixam o trabalho no 
município. Desta forma, 
o efetivo maravilhense 
tem aumento real de 
seis componentes, ex-
plica o major.

Comandantes reuniram novos policiais na sede da 3ª Companhia para instrução 

Novos soldados foram orientados pelo comando sobre direitos e deveres

Comandantes orientaram soldados sobre trabalho no primeiro dia na região 

Fotos: Ederson Abi /O Líder



23Maravilha - Sexta-Feira 25 de Março de 2022 - ED 668

OBITUÁRIO

CLAUDINEI 
OLIVEIRA
O maestro Claudinei Oliveira 
morreu no dia 22 de março, aos 
56 anos, devido a uma infecção 
generalizada em decorrência 
da síndrome de Fournier, uma 
doença rara causada pela proli-
feração de bactérias na região 
genital. O músico também era 
professor e foi responsável pela 
formação de diversos coralistas. 
Na década de 1990, foi convida-
do para ser solista da Orquestra 
Sinfônica de Ribeirão Preto 
(SP), onde atuou em diferentes 
concertos.

MADELEINE ALBRIGHT
A primeira mulher a ocupar o 
cargo de secretária de Estado 
dos EUA, Madeleine Albright, 
morreu no dia 23 de março, aos 
84 anos, vítima de câncer. O 
presidente Bill Clinton a esco-
lheu para a função em 1996. 
Em 2012, o presidente Obama 
deu a Madeleine a Medalha da 
Liberdade, a mais alta honra 
civil nos EUA.

GILBERTO DE ARAÚJO
Faleceu no dia 20 de março, no 
Hospital São Lucas de Guaracia-
ba, aos 73 anos. Seu corpo foi velado na Igreja da 
Linha Aparecida e sepultado no cemitério da comu-
nidade.

ZEFERINA MEIRAS
Faleceu no dia 21 de março, em sua residência, aos 
81 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da 
Linha Águas do Araçá, em Barra Bonita, e sepulta-
do no cemitério da comunidade.

HELDÍCIA SPADA
Faleceu no dia 22 de 
março, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 
78 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério municipal.

ERNO CARLOS 
PIEPER
Faleceu no dia 22 de março, 
no Hospital São José de 
Maravilha, aos 72 anos. 
Seu corpo foi velado na 
Igreja Luterana Redentor 
e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

ELIDE BALESTRERI 
PIGNAT
Faleceu no dia 23 de março, 
no Hospital São José de 
Maravilha, aos 77 anos. 
Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária Municipal 
e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 
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Um homem ficou ferido após uma colisão entre um 
veículo de passeio e um caminhão por volta de 16h30 de 
segunda-feira (21) na BR-282, nas proximidades da entra-
da para a comunidade de Linha São Paulo, em Maravilha. 

A colisão envolveu um veículo Gol, placas de Sauda-
des, conduzido por um homem, e um caminhão de uma 
empresa elétrica de São Miguel do Oeste. 

O motorista do Gol ficou preso nas ferragens, com fe-
rimentos graves. Ele foi retirado pela equipe do Corpo de 
Bombeiros e SAMU de Maravilha com uso do equipamen-
to hidráulico. Após atendimento no local, o homem foi 
encaminhado para o Hospital São José de Maravilha. 

O trânsito ficou bloqueado nos dois sentidos da rodo-
via e liberado cerca de 30 minutos depois. Homem foi resgatado e encaminhado pelo Samu para o hospital de Maravilha

Trânsito ficou bloqueado na rodovia para atendimento do Corpo de Bombeiros e Samu

Policiais localizaram homem de 33 anos que estava foragido

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Polícia Civil

CRIME

Polícia Civil prende suspeito de 
estupro contra a filha em Saudades

A Polícia Civil em Saudades 
e Pinhalzinho deflagraram na 
manhã de quarta-feira (23) 
uma operação com o objetivo 
de prender um suspeito de 
estupro contra a própria filha, 
em Saudades. 

O delegado Lucas Almeida 
explica que o suspeito, de 33 
anos, estava foragido, mas re-
tornou nesta quarta-feira ao 
município e foi preso em de-
corrência da prisão preventi-
va expedida judicialmente. 

O delegado relata que a ví-
tima possuía somente 12 anos 

TRÂNSITO

Homem fica 
gravemente ferido 
após acidente na 
BR-282 em 
Maravilha
Colisão envolveu veículo Gol e 
caminhão de São Miguel do Oeste

Um homem foi preso após tentar bei-
jar uma menina de 13 anos em uma re-
sidência de Maravilha. As informações 
foram confirmadas pela Polícia Militar. 
O caso aconteceu por volta de 11 horas 
de quarta-feira (23), quando um homem 
foi até a casa de uma inquilina. Dentro da 
residência, estava uma jovem de 13 anos. 

Após tentar beijar a menina, o sus-
peito saiu da casa e foi localizado pela 
Polícia Militar, que fez a condução até a 
delegacia da Polícia Civil. 

O caso é tratado como estupro de vul-
nerável, conforme a legislação brasileira.

POR ESTUPRO
Homem é preso 
após tentar beijar 
menina de 13 anos 
em Maravilha

e os abusos foram no mês de 
dezembro do ano passado.
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FUTEBOL

Conheça os vencedores da Taça Kakareko 
de Maravilha
Final ocorreu sábado (19) passado. Torcida acompanhou os times

CLEITON C. FERRASSO

A final do campeona-
to de futebol Sete, Taça 

Kakareko, ocorreu nes-
te sábado (19) em Mara-
vilha. Os jogos foram dis-
putados no campo Pena 

Branca durante a tarde. 
Os torcedores também 
acompanharam as parti-
das. A premiação ocorreu 

no fim da tarde e contou 
com a presença do vice-
-prefeito Jonas Dall´Ag-
nol. O campeonato é or-

ganizado pela secretaria 
municipal de Esporte, Ju-
ventude e Lazer. Confira 
os vencedores: 

CATEGORIA LIVRE:

CATEGORIA VETERANOS: 

FEMININO: 

1º lugar: Esporte Clube Esportivo Bela Vista 2º lugar: Maravilha Tintas

1º lugar: Mil Anos 2º lugar: SER Vasco da Gama

1º lugar: Chavosas 2º lugar: Odi Sports
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No domingo (20), em São Carlos, o time 
feminino do Madalozo de Maravilha enfren-
tou as meninas do Olaria e saíram de lá com 
uma derrota. A partida foi pela ida da final do 
Campeonato Regional de Futebol - Taça Odi 
Sports/Sicoob Credial. No placar 4 a 2 para o 
time da casa. 

Agora, para levantar o troféu as maravilhen-
ses precisam pelo menos fazer o mesmo resul-
tado para a partida ir para os pênaltis. Empate 
serve para as representantes de São Carlos e 
até mesmo derrota com dois gols de diferença. 
A partida decisiva acontece no domingo (3), no 
Estádio Doutor José Leal Filho, às 16h.

No domingo (20), foi 
realizado o 1° Torneio In-
terno 3x3 de Basquete 
de Maravilha, com a par-
ticipação de atletas que 
treinam no município, 
somando nove equipes. 
De acordo com os organi-

zadores as equipes deram 
o melhor de si em quadra. 
“Fazendo os jogos eletri-
zantes e com muita adre-
nalina até o último segun-
do do tempo de jogo”, 
contam.

O professor da moda-

lidade Robson Grando, 
agradece a Secretária de 
Esporte, Juventude e La-
zer (SEJL), assim como a 
Administração municipal 
pelo o incentivo à nova 
modalidade.

Toda a população está 

convidada para conhecer 
a modalidade. O basque-
te 3 x 3 tem a iniciação a 
partir de oito anos até a 
categoria adulta. As ins-
crições podem ser feitas 
na Secretaria de Espor-
te ou em contato com o 

professor. O profissional 
agradece também a po-
pulação que se fez pre-
sente no evento. “Que 
com sua torcida e apoio 
fez, com que o evento 
aumentasse o seu nível”, 
finaliza Grando.

TÊNIS DE MESA

Maravilha conquista 
medalha na primeira etapa 
do Circuito Catarinense
Natan Zanchet disputou na categoria Open Classe 5, para 
atletas paralímpicos cadeirantes

A primeira etapa do Circuito Catarinense de Tênis de 
Mesa foi realizada em Videira na última sexta-feira (18). Pela 
equipe da Administração Municipal de Maravilha, por meio 
da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer (SEJL), partici-
pou o mesatenista Natan Zanchet, acompanhado do técnico 
Tiego Drumm. 

Zanchet disputou na categoria Open Classe 5, para atle-
tas paralímpicos cadeirantes, chegando a terceira colocação. 
Além de receber a premiação pela terceira colocação da eta-
pa, Natan também recebeu o prêmio de segundo melhor da 
temporada 2021 da classe 5. 

A equipe da “Cidade das Crianças” se prepara para as 
próximas competições da temporada, possivelmente o 
Puntable, em Montecarlo/Argentina e primeira etapa do 
Circuito Oeste em Concórdia. O professor e atleta agrade-
cem a todos que contribuíram para a preparação e partici-
pação nesta competição, Administração Municipal de Mara-
vilha, SEJL, patrocinadores, apoiadores, colegas de treino, 
familiares e amigos.

Natan também recebeu o prêmio de 
segundo melhor da temporada 2021 da 
classe 5Equipe feminina do Madalozo de Maravilha 

Divulgação 

3X3 DE BASQUETE

Torneio interno apresenta nova modalidade esportiva

1° Lugar: Renan Schneider, Gabriel Simon e Vinícius Piton 2° Lugar: Marcos kunrath, Eliel Buzatto e Edilson Andrade 3° Lugar: Clóvis de Souza, Ariel Rohenkohl e Fábio Selinke

Fotos: Divulgação 

REGIONAL DE 
FUTEBOL

Equipe feminina 
perde no jogo de ida

Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

YPIRANGA X GRÊMIO 

Os grandes defeitos do Grêmio: é um time muito fraco 
tecnicamente e fisicamente. Não ganha divididas de bola, 
perde a maioria das jogadas por cima, erra muitos passes 
e é desarmado com facilidade. Nesses jogos provou que 
não tem batedor de faltas. Se jogar assim vai sofrer muito 
em Erechim, neste sábado, às 16h30, no primeiro duelo 
das finais. O Ypiranga joga com a bola no chão. Tudo indi-
ca que o Roger vai se fechar novamente.

NA FINAL 

Foi com muita dificuldade que o Grêmio manteve 
a vantagem obtida no clássico do Beira-Rio. Na Are-
na o Internacional dominou o meio-campo, mas não 
conseguiu mudar o resultado. Simplesmente porque 
o ataque não faz gol. Já o Grêmio passou a impressão 
de que não queria que o colorado jogasse. Não teve 
nem contra-ataque. Um absurdo! Poderia ter ficado 
com a posse de bola, para acalmar mais o jogo. Ideal 
era sair um pouco, ficou muito recuado. Defeito do 
Inter é não fazer gols. Fica tocando a bola, mas não 
faz gols. Não tem como ir longe sem saber colocar 
na rede.

ALTERAÇÕES 

Técnico Roger errou feio ao tirar o Elias e 
deixar Diego Souza. Centroavante não conse-
guiu jogar. Thiago Santos não joga nada e sem-
pre é escalado. Com esse jogador de titular o 
Grêmio perdeu todas. As melhores atuações 
foram quando ele não estava no meio-campo. 
Elenco é limitado, mas já provou ser possível 
jogar um pouco melhor. É só deixar o Thiago 
Santos no banco. No placar agregado, Grêmio 
3 X 1 Inter.

FALOU
Foi a vitória pela honra. Nada mais que isso. Importante 

a entrevista de Taison depois do jogo. Ao dizer que “quem 
não quer ficar, que vá embora”. Revelando que interna-
mente tem gente que não quer estar no Internacional. 
Enquanto isso o time vai somando fracassos e não levanta 
taças há muito tempo.

FINAIS
Grêmio tentará o Penta diante do Ypiranga. 
Jogo de ida neste sábado (26), às 16h30, no 
Colosso da Lagoa. E a definição ocorrerá na 
Arena em 2 de abril.


