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Famílias relatam 
amor e desafios 
com filhos autistas 

Tenente Junior 
Tatsch assume 
comando da PM
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COM MAIS DE 3 MIL 
TÍTULOS CANCELADOS, 

ZONA ELEITORAL 
DE MARAVILHA TEM 

QUEDA NO NÚMERO DE 
ELEITORES PARA 2022 

O alto índice de títulos 
cancelados diminuiu em 8% 
o número de votantes, num 

comparativo com 2020. 
Prazo para regularização 
encerra no dia 4 de maio 
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TREINADORA DE GOLEIRAS 
Integrante da equipe técnica, 
Goleira Maravilha vive expectativa 
para campeonato mundial do Sub-17 

PÁGINAS 26 e 27 
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COVID-19

Santa Catarina encerra período de calamidade pública 
com menor taxa de letalidade 

Após dois anos, Santa Catari-
na não está mais em estado de 
calamidade pública por con-
ta da pandemia da Covid-19. 
O governador Carlos Moisés 
anunciou em entrevista cole-
tiva na manhã de quinta-feira 
(31), em Florianópolis, que 
não irá renovar o decreto de 
emergência em saúde, que va-
lia até esta data. 

A ação faz parte do processo 
de volta à normalidade em fun-

ção da melhora do cenário epi-
demiológico e do avanço na va-
cinação. Santa Catarina encerra 
o período de calamidade públi-
ca com a menor taxa de letalida-
de para a doença no país – 1,3% 
contra 2,2% na média nacional. 
Atualmente, são 4,2 mil casos 
ativos para o novo coronavírus – 
no pico, em 29 de janeiro deste 
ano, foram mais de 80 mil. 

Em termos práticos, o fim 
da calamidade pública significa 

um retorno aos ritos habituais 
nos processos de gestão admi-
nistrativa, notadamente na Se-
cretaria de Estado da Saúde. O 
Centro de Operações em Emer-
gências em Saúde (COES), por 
exemplo, deixa de existir. O go-
vernador explica que o Governo 
seguirá com os atendimentos a 
todos que necessitem, porém o 
que eram regras anteriormente 
passam a ser orientações agora, 
como o uso de máscaras. 

Governador confirmou que o decreto não será 

renovado 

Divulgação 
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EM

USOU SOLUÇÕES DO SICOOB, 
GEROU NÚMEROS DA SORTE! 

IMPEDIDOS DE VOTAR

Com mais de 3 mil títulos cancelados, 58ª Zona Eleitoral 
tem queda significativa no número de votantes para 2022
Irregularidades diminuem o número de eleitores aptos para votar neste ano, num 
comparativo com o pleito 2020. Prazo final para regularização encerra no dia 4 de maio 

CARINE ARENHARDT 

Faltando pouco mais de 
30 dias para o prazo final 
de regularização dos títu-
los, a Zona Eleitoral de Ma-
ravilha segue com um alto 
índice de documentos can-
celados, o que impede es-
ses eleitores de participar 
do pleito 2022. Conforme 
o chefe do Cartório Eleito-
ral de Maravilha, Ademir 
Hemming Johann, trata-se 
de eleitores que tiveram o 
título cancelado por não 
terem comparecido à Revi-
são do Eleitorado, fazendo 
a biometria até o início da 
pandemia, e que ainda não 
pediram a regularização. 

No total são mais de 3 
mil títulos cancelados nos 
seis municípios que com-
põe a 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha, sendo mais de 2 
mil somente no município 
sede. Estes eleitores não 
votarão caso não solicitem 
a regularização até o dia 04 
de maio. Na mesma data 
encerram os prazos para 
transferências ou emissão 
de novos títulos. 

MENOS ELEITORES APTOS PARA VOTAR
Com tantos títulos cancelados, o 

número de eleitores aptos para votar 
neste ano é pelo menos 8% menor, 
num comparativo com o pleito 2020. 
Na última eleição a 58ª Zona Eleito-
ral de Maravilha contabilizava o total 
de 31.081 eleitores aptos para votar, 
número que atualmente é de 28.312, 
conforme dados do Tribunal Regio-
nal Eleitoral de Santa Catarina (TRE). 

Em Maravilha, 19.664 eleitores 
estavam aptos para participar da elei-
ção 2020, número que atualmente 
é de 17.981. Os seis municípios que 
fazem parte da 58ª Zona Eleitoral de 
Maravilha tem queda no número de 
eleitores aptos para votar neste ano. 

REGULARIZAÇÃO 
PODE SER ONLINE 
Todo processo de regularização 
do título de eleitor, assim como 
a emissão dos novos documen-
tos, pode ser feito de forma 
online, pelo link www.tre-sc.
jus.br/eleitor. Quem preferir ser 
atendido presencialmente no 
Cartório, pode agendar horário 
ligando para o Disque-Eleitor 
0800 647 3888 (ligação gra-
tuita), ou ainda pelo site. Ligan-
do no Disque-Eleitor, também é 
possível tirar dúvidas e conferir 
a situação do título de eleitor.
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

A POLÊMICA DA EMPRESA 
DE CRIPTOMOEDAS

Até agora ainda não “meti a colher” 
na questão envolvendo uma empre-
sa de investimentos em criptomoedas 
que está sendo acusada de golpe. Va-
mos por partes: Sempre deixamos nos-
sos veículos de comunicação de portas 
e microfones abertos para ouvir quais-
quer dos lados. Proprietários, investi-
dores e colaboradores. Fomos procura-
dos tão somente pelos colaboradores, 
o que veio amparado por uma nota as-
sinada por um advogado de São Miguel 
do Oeste, meu particular amigo. Va-
mos ao restante desta conversa. É pre-
ciso tornar claro que não há tanto que 
se cobrar postura deste ou daquele ve-

ículo, muito menos do poder público, 
nem do poder legislativo. E me descul-
pem os investidores, adoto tal postu-
ra porque certamente ninguém pediu 
para o prefeito da cidade se deveria 
investir. Dito isto, vamos aos demais 
pontos: Quem é investidor arrojado, 
sabe muito bem que você tanto pode 
ganhar muito como pode perder muito 
também. Extraio tal frase de decisão 
de uma respeitável Magistrada, da co-
marca de São Miguel do Oeste, ao não 
reconhecer que haveria pirâmide finan-
ceira. Seguimos: Não aprofundo tanto 
em outras questões de investimentos, 
lucros e principalmente perdas, até 

porque muitos que perderam dinheiro 
já estão com ações na Justiça. Portan-
to, o judiciário se encarregará de julgar. 
Sobre pessoas que nos procuraram, 
como disse, os últimos protestos/mani-
festos não tiveram mais do que... quin-
ze pessoas. O PROCON de São Miguel 
do Oeste tinha até dias atrás, quinze 
reclamações formais, contra a aludida 
empresa. Portanto, caros leitores, mui-
tos sequer querem aparecer em atos 
ou veículos de comunicação, muito 
porque se constrangem, por conta de 
haverem perdido dinheiro! E há que se 
respeitar tal postura. Portanto, vamos 
aguardar o que vem.

Reservo a segunda parte de minha coluna para expor mi-
nhas opiniões pessoais. Primeiro, cada qual é livre para 
decidir o que fazer com seu dinheiro. Podemos errar em 
várias outras situações. Imagine o investidor de ações do 
Magazine Luiza. Este investidor perdeu em 2021 74% do 
que investiu. Há possibilidade de ganhar sete por cento 
no mês? Sim, há. Mês passado uma empresa teve 40% 
de valorização de suas ações na Bolsa de Valores, que 
também é um negócio volátil, arriscado, onde se pode 
ganhar e se pode perder. Neste caso, desta empresa, a 
situação não foi muito diferente. Mas eu entendo que, 
pelo andar da carruagem, no final dos tempos, houve 
uma premeditação do golpe. Não durante todo o perío-

do. Mas nos últimos meses, sim. E não há como culpar 
colaboradores, prefeito, vereadores, MP, porque cada 
um faz suas escolhas, e arca com suas consequências. 
Continuaremos com as portas (e microfones) abertos 
para divulgar informações de quaisquer lados. Sempre 
com isenção e ouvindo os dois lados. Mas por ora, é 
momento de deixar o judiciário trabalhar, visto que a 
empresa tem advogado a representando, e aguardar o 
resultado. E por fim, na minha mais limpa e cristalina 
opinião, quanto aos que me questionaram se o dinheiro 
pode voltar, eu digo abertamente: Eu não acredito. Para 
mim, não volta. Tomara – e vou torcer muito para isso – 
que eu esteja errado. 

A POLÊMICA DA EMPRESA 
DE CRIPTOMOEDAS
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

EPIDEMIA

Com alta demanda de atendimentos, Secretaria de 
Saúde amplia espaço e equipe para casos de dengue 
Números seguem aumentando no município, ultrapassando 1000 diagnósticos 

CARINE ARENHARDT 

A semana foi de novas medidas 
emergenciais em Maravilha para aten-
der a alta demanda de atendimentos 
de pacientes com sintomas de dengue. 
Na terça-feira (29) o município concluiu 
a mudança para o Ginásio Municipal, 
ampliando o espaço para atender os pa-
cientes. A sala em frente a Câmara de 
Vereadores não estava mais compor-
tando o crescente número de pessoas 
que procuravam por atendimento. 

Entre a terça-feira e quarta-feira (30) 
o município também recebeu inscrições 
para chamada pública de contratação 
emergencial de servidores para a saú-
de. São 10 vagas, entre médico, agen-
tes de endemias, agentes de saúde e 
auxiliar de serviços gerais. As contrata-
ções serão temporárias para atender a 
demanda neste período de epidemia. 

MAIS DE 1000 CASOS CONFIRMADOS 
Os números de casos suspeitos e confirma-

dos também cresceram durante a semana. Até a 
quarta-feira, foram confirmados 1002 casos de 
dengue. O município tinha ainda 324 pessoas 
na lista de suspeitos, que aguardavam resulta-
do de exame. No mesmo dia, seis pessoas es-
tavam internadas. Os números de quinta-feira 
(31) não haviam sido divulgados até o fecha-
mento desta edição. 

AVANÇAM OS TESTES PARA VACINA 
Um novo estudo revelou que a vacina contra a dengue, que vem sendo pro-
duzida há mais de 10 anos pelo Instituto Butantan, induziu a produção de 
anticorpos em 100% das pessoas que já haviam tido a doença e em mais de 
90% naqueles que nunca tiveram contato com o vírus. O imunizante vem sen-
do desenvolvido em parceria com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças 
Infecciosas dos Estados Unidos. 
A previsão é que a pesquisa seja concluída em 2024. A vacina também se 
mostrou segura e sem efeitos adversos graves. As reações mais comuns foram 
dor de cabeça, fadiga, erupção cutânea e mialgia. 
No Brasil, a rede particular já faz a comercialização de outra vacina, a Deng-
vaxia, fabricada pelo laboratório francês Sanofi Pasteur. No entanto, o imu-
nizante não deve ser tomado por quem nunca teve a doença, pois estudos 
preliminares indicaram formas mais graves da dengue após a aplicação da 
vacina em pessoas que não haviam tido um contato prévio com o vírus.

Atendimentos ocorrem no Ginásio Municipal das 7h30 ás 22h 

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

ACNE
Cravos, espinhas, cistos, caroços e 

cicatrizes. Não chamamos uma única 
espinha de acne, mas, sim, o conjunto 
dessas manifestações muito comuns 
na adolescência. O maior responsável 
pelo aparecimento da acne é a glându-
la sebácea, que produz a oleosidade da 
pele. Durante a infância esta glându-
la permanece inibida, pequena, e não 
produz nenhum sebo, razão pela qual 
as crianças têm pele lisa, homogênea e 
sem oleosidade. A acne aparece na pu-
berdade induzida pelo início da produ-
ção de hormônios femininos (estróge-
nos) e masculinos (andrógenos). 

Nas moças, a acne é mais frequen-
te dos 14 aos 17 anos. Nos rapazes, 
pode chegar um pouco mais tarde, com 
maior frequência entre os 16 e 19 anos. 
Outro consolo: a maioria dos casos de 
acne se resolve espontaneamente na 
segunda década da vida. Mas sempre 
há exceções: algumas pessoas continu-
am apresentando os sintomas durante 
a vida adulta, até cerca de 35 anos. Elas 
representam apenas 1% da população 
masculina e 5% da feminina. A acne 
aparece com maior frequência no rosto, 
peito e dorso, onde o número de glân-
dulas sebáceas é maior. Desenvolve-se 
em pessoas com tendência hereditária; 
isto significa que um jovem, cujo pai e 
mãe tiveram acne, tem maior chance de 
apresentá-la. No entanto, você pode ser 
o primeiro a ter espinhas em sua famí-
lia, assim como todos os irmãos ou so-
mente um deles pode apresentar pele 
acneica. Durante a adolescência, a acne 
pode apresentar graus variados, com 
maior ou menor inflamação. Ela sempre 
é mais grave quando apresenta cistos, 
caroços e muitas lesões nas costas. 

Tratamento da acne
A acne é uma doença que precisa ser tratada independentemente da 
idade da pessoa. Espremer e cutucar espinhas deve ser evitado, assim 
como o uso de produtos caseiros ou desconhecidos. Não se deve também 
acreditar em soluções milagrosas, pois elas só pioram o quadro. Confor-
me o grau e a intensidade da acne, o tratamento se dá por via oral ou 
local, dependendo de uma avaliação criteriosa do dermatologista. 
A acne não é um bicho-de-sete-cabeças e, quando tratada a tempo, não 
evolui para cicatrizes. É importante lembrar que o adolescente já passa 
por várias mudanças, tem uma autocrítica exacerbada e uma pele infla-
mada e marcada pode prejudicá-lo do ponto de vista psicológico e social.
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CARINE ARENHARDT 

Sabe aquelas histórias e pessoas que ins-
piram? Rodrigo, Cacilda e Valdemar Rossini, 
eles são bons exemplos, moradores de Ma-
ravilha e protagonistas de uma bela histó-
ria. Rodrigo foi adotado por Cacilda e Val-
demar com pouco mais de 30 dias de vida. 

O casal já tinha uma filha adotiva, com 
sete anos na época, e pegou Rodrigo apenas 
com uma muda de roupa que ele havia rece-
bido no hospital no dia do seu nascimento. 
Logo após pegar a criança, eles o levaram 
até o hospital para ver se estava tudo bem 
com a saúde dele. Cacilda logo desconfiou 
que o menino era diferente, chegou a ques-
tionar o médico, o qual disse que o bebê 
apenas estava com fome, desnutrido. 

Nos meses seguintes, os pais adotivos 
percebiam que Rodrigo apresentava um 
comportamento diferente das demais 
crianças da mesma idade. Foram em vários 
médicos, em Maravilha, Chapecó e até Flo-
rianópolis, sem que nenhum apresentasse 
um diagnóstico conclusivo. Por orientação 
do pediatra, passaram a levar a criança na 
Apae, e aos três anos de idade o diagnós-
tico final foi entregue por um médico neu-
rologista de Passo Fundo/RS: Rodrigo tinha 
autismo. 

Com a medicação acertada, a evolução 
passou a ser mais significativa. Ainda assim, 
Rodrigo começou a caminhar apenas com 
cinco anos de idade e não conseguiu de-
senvolver a fala. Aos 33 anos, continua fre-
quentando a Apae de Maravilha, receben-
do estímulos, acompanhamento frequente 
com médicos e medicação contínua. 

Atualmente Cacilda tem 81 anos e Val-
demar 74. A idade traz algumas dificulda-
des a mais, mas se engana quem pensa que 
eles reclamam dos desafios. “O Rodrigo re-
presenta tudo na minha vida, faço por ele 
o que não faço por mim. E até agradeço a 
Deus por ele cair nas minhas mãos. Aceito 
ele como ele é. Faço tudo o que eu posso, 
porque ele não pediu pra gente pegar ele, 
nós adotamos e agora temos que assumir e 
dar o amor que ele merece”, afirma a mãe.

MUNDO AZUL

“Agradeço a Deus por ele vir pra 
mim”, diz mãe adotiva de autista 

Rodrigo, junto aos pais Cacilda e Valdemar Rossini

O Dia Mundial da Conscientização sobre o 
Autismo é comemorado neste sábado, dia 2 de 
abril. De acordo com a Organização Panameri-
cana da Saúde (OPAS), o Transtorno do Espec-
tro do Autismo (TEA) atinge 1 em cada 60 crian-
ças, mas pesquisas vem apontando aumento 
nos diagnósticos a cada ano. 

Conforme a psicóloga do CAESP/Apae de 
Maravilha, Marcia Vogel, entre um e três anos 
é possível perceber características do espectro, 
entretanto, os sinais iniciais às vezes aparecem 
já nos primeiros meses de vida. “Observar, ter 
sensibilidade e atenção aos sinais, ter conhe-
cimento sobre o desenvolvimento infantil, de 
modo a perceber quando a criança não conse-
gue alcançar os chamados marcos do desen-
volvimento infantil é de extrema importância 
para o diagnóstico o mais cedo possível, já que 

o tratamento precoce é fundamental para me-
lhoria da qualidade da relação da criança com o 
mundo”, afirma.

Marcia ressalta que o autismo não possui 
uma causa totalmente conhecida, mas, podem 
haver predisposições genéticas, há estudos que 
reportam o suposto papel de infecções duran-
te a gestação, fatores ambientais como polui-
ção e uso de agrotóxicos no desenvolvimento 
do distúrbio. Não há cura, e remédios são pres-
critos apenas quando há presença das chama-
das comorbidades como agressividade e/ou de 
outras doenças paralelas. “O tratamento deve 
ser multidisciplinar, englobando médico, fono-
audiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, pedago-
go, terapeuta ocupacional, visando incentivar o 
indivíduo a realizar sozinho o maior número de 
tarefas possível”, destaca a psicóloga.

O QUE É TEA? 
O transtorno do espectro do autismo, ou, TEA, é um transtorno psiquiátrico, uma condi-
ção que altera o desenvolvimento padrão da linguagem, interação social, processos de co-

municação e do comportamento social. Utiliza-se o termo “espectro autista”, pois não se resume 
a uma condição única, ele engloba diversos graus de comprometimento em diferentes áreas do 
conhecimento, desta forma, o TEA é constituído por diferentes características, ou seja, uma par-
cela de indivíduos são dependentes de cuidados alheios, outros são capazes de manter uma rotina 
comum de trabalho e estudos, alguns apresentam até mesmo maior capacidade de atenção, 
memória e facilidade em temas específicos e habilidades impressionantes.

Com diagnósticos crescendo, Dia Mundial da 
Conscientização sobre o Autismo ganha destaque 

Carine Arenhardt/O Líder
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SINAIS IMPORTANTES A SEREM OBSERVADOS: Por trás da frase “nem 
parece autista”, existe 
muito preconceito e, 
acima de tudo de de-
sinformação, o mês de 
abril está aí trazendo 
informação, conheci-
mento, esclarecimento 
sobre algo com que 
estamos convivendo 
cada vez mais em nosso 
cotidiano,  lembrando 
que nascemos para ser 
incríveis e não perfeitos, 
e que lugar de autista 
é em todo lugar, faça-
mos a nossa parte”, 

destaca a Psicóloga 

do CAESP/APAE-

Maravilha, Marcia Vogel

 “Fernandinho é uma criança muito ativa, 
inteligente e tem suas manias

Quando Fernandinho tinha um ano e alguns meses 
ele começou a ir na creche e logo nos primeiros dias a 
fonoaudióloga nos chamou para conversar, pois achou as 
atitudes do Fernando diferentes. No início quando a gente 
recebeu o diagnóstico de que o Fernandinho realmente era 
autista, foi difícil, porque a gente não espera isso, mas já que 
Deus nos deu essa missão de sermos pais de uma criança 
especial, a gente não se abalou, fomos atrás do que ele 
precisava. O Fernandinho, hoje com cinco anos, é uma criança 
muito ativa, inteligente tem suas manias, não fala, mas é o 
nosso xodó, nos faz muito feliz e tudo que pudermos fazer para 
que ele cresça feliz assim faremos, sempre em frente e juntos”

depoimento da mãe Vanderleia, pai Luciano, e irmão Felipe.

“No nosso mundinho especial existe muito amor
O Gabriel é a luz da minha vida. Ele representa todo 

o amor recheado de dificuldades, lágrimas, força, 
aprendizado e luta que uma vida bem aproveitada pode 
nos oferecer! A gente passou muitas coisas juntos e a 
maioria delas foram dolorosas, mas sobrevivemos a 
todas porque aqui no nosso mundinho especial existe 
muito amor e esperança e não há um só dia que eu não 
agradeça a Deus por tudo o que o meu filho me ensinou 
e o que minha família teve que aprender pra poder viver 
bem. A gente é muito um do outro e o resto é tão pouco”

depoimento da Kassiane Gardin, mãe 

do Gabriel Gardin Folle, de 22 anos

- Bebês que não buscam o olhar da 
mãe ao serem amamentados;
- Crianças que não demons-
tram diferença entre o colo dos 
pais e o de desconhecidos;
- A criança parece surda, não re-
conhece seu nome ou não 
atende ao ser chamada;
- Interações sociais ausentes, não 
responde a brincadeiras de adul-
tos ou outras crianças;
- Não aponta para o quer, não man-
da beijinhos ou tchauzinho;
- Conduz as mãos do adul-
to para pegar o que deseja;
- Dificuldade de entender brin-
cadeiras de faz de conta;
- Comportamentos motores repetiti-

vos (agitar de mãos, tronco ou cabeça);
- Atraso para aprender a en-
gatinhar e andar;
- Caminham nas pontas dos pés 
e de forma “desengonçada”;
- Atraso, ausência da fala ou eco-
lalia (criança somente repete pa-
lavras fora de contexto);
 - Incômodo exagerado a determina-
dos estímulos: luz, sons, texturas;
- Resistência a dor acima do nor-
mal, a criança não chora quan-
do cai, por exemplo;
- Usa brinquedos de forma incomum, por 
exemplo, ao invés de brincar de carri-
nho, se concentra na roda do brinquedo;
- Apego exagerado a objetos;
- Incômodo excessivo ao sair da rotina.
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Vacinação começa na segunda-feira

VACINA

Imunização contra gripe e sarampo começa 
na próxima semana 
Em Maravilha, a primeira etapa vai imunizar mais de 4 mil idosos e mais de 590 trabalhadores da saúde

CARINE ARENHARDT 

As campanhas nacionais de 
vacinação contra a influenza e sa-
rampo iniciam na próxima segun-
da-feira (4), para os grupos consi-
derados prioritários. A imunização 
segue até o 03 de junho, sendo o 
dia D de mobilização nacional o dia 
30 de abril. 

Na imunização contra a gripe, 
a vacinação começa pelos idosos 
e trabalhadores da saúde. Em Ma-
ravilha, os idosos somam 4.299 
munícipes que devem ser imu-
nizados. Já os trabalhadores da 
saúde são 591. 

A partir do dia 3 de maio a vaci-

SARAMPO 
Na vacinação contra o sarampo, 

além de trabalhadores da saúde, o 
foco são crianças maiores de seis 
meses e menores de 5 anos, mes-
ma faixa etária da campanha da 
gripe. Para as crianças a vacinação 
inicia somente no dia 3 de maio, 
sendo que em Maravilha são 1.596 
nesta faixa etária. 

Já os trabalhadores da saúde, 
começam a ser imunizados a partir 
do dia 4 de abril. O objetivo é atuali-
zar doses atrasadas e proteger essa 
categoria que tem maior exposição 
ao risco da doença. A vacina tríplice 
viral protege contra o sarampo, a 
caxumba e a rubéola.

nação vai atender os demais grupos 
prioritários, entre elas as crianças 
com idade entre seis meses e 
menores de cinco anos, grávidas, 
puérperas, professores, indíge-
nas, pessoas com deficiência e 

comorbidades, trabalhadores de 
transporte coletivo e caminhonei-
ros, forças de segurança, traba-
lhadores portuários, funcionários 
do sistema prisional e população 
carcerária. 

Arquivo/O Líder
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS “Não se pode ensinar coisa 

alguma a alguém; pode-se 
apenas auxiliar a descobrir 
por si mesmo.”

Galileu Galilei

Frango: Com alta do preço da carne de 
frango, a competitividade da proteína caiu

As cotações da carne de frango têm registrado 
aumentos significativos nesta segunda quinzena 
do mês. Assim, segundo informações do Cepea, a 
competitividade da proteína avícola diminuiu fren-
te às principais concorrentes, bovina e suína – vale 
lembrar que essas carnes também registram valo-
rizações, porém, menos intensas. No mercado de 
frango, a demanda externa aquecida reduz a dispo-
nibilidade doméstica de muitos produtos, permitin-
do que vendedores elevem os preços, como forma 
de garantir margens positivas, devido ao alto custo 
de produção, conforme informações da Cepea.

SALÁRIO MÉDIO RECEBIDO 
PELO TRABALHADOR É 
O MENOR DESDE 2012

O rendimento médio real recebi-
do pelos trabalhadores brasileiros no 
trimestre encerrado em fevereiro foi 
de R$ 2.511, segundo estimativa apre-
sentada nesta quinta-feira (31) pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). De acordo com os dados, 
o valor é o menor apurado para o perí-
odo entre dezembro e fevereiro desde 
o início da série histórica da Pnad Con-
tínua (Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua), iniciada em 
2012. A informação corrobora com o 
que foi apresentado pelo último Ca-
ged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados). Segundo o indica-
dor do Ministério do Trabalho, o salário 
médio de admissão com carteira assi-
nada caiu 3,15% em fevereiro, ao pas-
sar de R$ 1.939,80 para R$ 1.878,66. 
Ao mesmo tempo, a massa de rendi-
mento salarial dos brasileiros foi esti-
mada em R$ 234,1 bilhões no período 
entre dezembro de 2021 e fevereiro 
de 2022, valor que corresponde a uma 
estabilidade na comparação com o tri-
mestre encerrado em novembro.

Meta contrata agência 
política em campanha 
contra o TikTok

O grupo Meta contratou uma 
conhecida agência especializada 
em marketing político nos Estados 
Unidos em uma campanha de ima-
gem contra o TikTok, que pertence 
à empresa chinesa ByteDance. A 
informação é do Washington Post. 
Com histórico de atuação em cam-
panhas eleitorais junto ao Partido 
Republicano, a Targeted Victory 
teria enviado e-mails a publicações 
regionais dos Estados Unidos para 
contestar a influência do TikTok aos 
jovens norte-americanos. A campa-
nha também vem se concentrando 
na reputação do TikTok como cole-
tor de dados de usuários de forma 
não totalmente transparente. Hoje 
o TikTok é o aplicativo mais baixado 
do mundo e, nos últimos anos, vem 
tomando boa parte do mercado em 
que as plataformas da Meta como 
Facebook e Instagram lideravam 
com folga. A concorrência ficou 
evidente em 2019, quando Mark 
Zuckerberg, fundador do grupo 
americano, criticou o TikTok em um 
discurso na Universidade de Geor-
getown. Na oportunidade, o execu-
tivo chamou atenção para a suposta 
proibição de discussão de tópicos 
considerados subversivos pelo go-
verno chinês na plataforma rival.

Comércio de SC está otimista 
com vendas na Páscoa

A maioria do comércio catarinense está 
otimista para a Páscoa deste ano. Levan-
tamento feito pela Federação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas de Santa Catari-
na (FCDL/SC) com 400 empresas aponta 
que 63,1% dos entrevistados acreditam 
que as vendas para a data serão superio-
res as registradas no mesmo período do 
ano passado. Mesmo com essa perspecti-
va parte dos entrevistados, 44,1%, avalia 
que o crescimento do volume de vendas 
será de até 3%. Além dos chocolates, 
roupas e calçados também serão os itens 
mais escolhidos pelos consumidores. 

SC registra mais de 11 mil novas 
empresas em fevereiro
Em apenas dois meses, Santa Catarina 

acumula um saldo positivo de 23.118 novos negócios, 
uma média de 392 empresas abertas por dia. Só 
no mês de fevereiro, 18.429 foram constituídas, 
enquanto as extintas totalizaram 6.829, o que 
corresponde ao saldo positivo de 11.600 novos 
negócios. Os números são do Observatório da Junta 
Comercial (Jucesc). Do total, 78,56% são referentes 
a MEIs, 19,04% são LTDA e 1,78% têm como 
natureza jurídica Empresário. Já quanto ao ramo de 
atuação, o comércio segue liderando o ranking, com 
7.886 empreendimentos em janeiro e fevereiro deste 
ano. A participação das mulheres na vida econômica 
catarinense aumenta consideravelmente a cada 
ano. Dados analisados pela equipe técnica da Jucesc 
indicam que 38% dos sócios/administradores de 
empresas são mulheres, ou seja, 840.170 mil, de um 
total de 2.190.400 pessoas.

http://noticias.r7.com/economia/desemprego-no-brasil-cai-para-112-e-atinge-12-milhoes-no-trimestre-ate-fevereiro-31032022
http://noticias.r7.com/economia/desemprego-no-brasil-cai-para-112-e-atinge-12-milhoes-no-trimestre-ate-fevereiro-31032022
http://noticias.r7.com/economia/desemprego-no-brasil-cai-para-112-e-atinge-12-milhoes-no-trimestre-ate-fevereiro-31032022
https://noticias.r7.com/economia/salario-medio-de-admissao-no-brasil-cai-para-r-187866-em-fevereiro-29032022
https://noticias.r7.com/economia/salario-medio-de-admissao-no-brasil-cai-para-r-187866-em-fevereiro-29032022
https://noticias.r7.com/economia/salario-medio-de-admissao-no-brasil-cai-para-r-187866-em-fevereiro-29032022
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SUCESSO

Patrão diz que edição deste ano 
foi uma das maiores do Rodeio 
Crioulo e Artístico de Maravilha
Em três dias, parque recebeu milhares de visitantes e competidores

O patrão do CTG Juca 
Ruivo avaliou, nesta sema-
na, a 21ª edição do Rodeio 
Crioulo e Artístico Nacio-
nal de Maravilha. O evento 
foi realizado até o domin-
go (29), quando o público 
lotou o parque do CTG. 

Em entrevista à Rádio 
Líder, o patrão Vitorino 
Marion Filho afirmou que 
foi um dos maiores ro-
deios já realizados em Ma-
ravilha. O evento do fim 
de semana pode até ser 
considerado o maior, con-
forme o patrão, que ava-
liou a presença grandiosa 
do público e o número 
expressivo de laçadores e 
participantes da artística, 
que encantou os visitantes 
com mais de 25 grupos de 
vários CTGs da região. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Oração da Ave Maria reuniu competidores e cavalos na arena e grande público nas arquibancadas

Público lotou parque nas tardes de sábado e domingo Abertura teve presença da vice-governadora Daniela Reinehr
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1º DUELO IMPERATRIZ 
DO JUCA RUIVO
Prendas
Evelin Castro – Rodeio Bonito RS
Luciana Pilla – Santa Rosa RS
Eloisa Becker – Maravilha
Lariza Costa – Nova Erechin
Eduarda Rigotti – Saudades 
Prendinhas
Yasmin Franke - Maravilha
Scheylla Mattana – Palmitos
Julia Stertz – Saudades 

CAMPEÕES DO LAÇO 
QUARTETO
1 Lugar – Porteira do Pinhal 
– Pinhalzinho
2º Lugar – Tropeiro da Liber-
dade – Condor RS 
3º Lugar – Porteira do Pinhal 
– Pinhalzinho
4º Lugar – Sangue Crioulo – 
SMO
5º Lugar – Espora de Ouro – 
Cunhatai 
6º Lugar – Querência Farrou-
pilha – Abelardo Luz
7º Lugar –  Guardiões da 
Fronteira - Tenente 
Portela RS
8º Lugar – Mate Amargo -  
Erval Seco RS
9º Lugar – Estância Zart – 
Cunhã Porã
10º Lugar – Sangue Crioulo 
– SMO

LAÇO DUPLA FORÇA A
Lucas Marion e Bernardo 
Werner – MH
Jocemar Telles e Lucas Scain 
– SMO
Jonas e Felipe Manfroi – Cam-
pos Novos
Ismael Gasparotto e Matheus 
Delaflora – Pinhalzinho
Marlon e Fabio – RS

DUPLA FORÇA B
Cristian Mocelin e Livia Rigo 
– SMO
Lucas Ruas e Willian – Xan-
xêre 

André Lemes e Gilberto Le-
mes – Dionisio Cerqueira
Alex e Rodolfo – Erval 
Seco RS

DUPLA FORÇA C
Rodrigo Piovesani e Derli Ju-
nior Furtado – Anchieta
Pipoca e Cauã – Erval Seco
Guilherme Lajus e Lucas Froz-
za – Pinhalzinho
Alexandre e Leonardo 

INDIVIDUAL FORÇA A
Matheus Delaflora – Pinhal-
zinho 
Lucas Taborda - Pinhalzinho
Rodolfo Cezar – Erval Seco RS
Rodrigo Soares – RS

INDIVIDUAL FORÇA B
Guilherme Lajus – Pinhalzinho
Marcos da Rosa – SMO
Luciano Lima – Dionisio Cer-
queira
Lucas Frozza – Pinalzinho
Guilherme Sisti - RS
Vitor Borguetti – SMO 

INDIVIDUAL FORÇA C
Amarildo de Bona – Riqueza
Jeverson Araujo – Chapecó
Amanda Zochetto – Santa 
Rosa RS
Luciana Pilla – Santa Rosa RS

INDIVIDUAL NO MOCHO 
Fernando Foiatto - SMO
Guilherme Lang – Modelo
Lucas Taborda – RS
Andre Sganderla – RS

INDIVIDUAL ABERTO 
Josiel Harts – Palmitos 
Willian Gomes – PR
Yuri Klaus – Saudades
Marlon – RS
Jocemar Telles – SMO
Leonardo Biguilini – RS
Felipe Manfroi - Xaxim
Luiz Soares – RS
Rafael da Luz – Condor RS
Livia Rigo – SMO

OS CAMPEÕES DA CAMPEIRA

Imagem de Nossa Senhora Aparecida foi levada até o centro da campeira

Imagem da santa percorreu a campeira durante Oração da Ave Maria

Laço vaca Parada reuniu crianças no galpão aberto do CTG Juca Ruivo

Deputados Marcos Vieira (PSDB) e Mauro de Nadal (MDB) visitaram quiosques
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Os coelhinhos estão 
invadindo os estú-
dios da Free Color 

em Maravilha. Fofos, 
eles fazem o maior o 

sucesso. Cenários e 
modelos lindos! 

Na segunda-feira, 
dia 4, pai e filha 
comemoram mais um 
ano de vida. Altair e 
Daniela Reinehr vão 
estar de aniversário 
e recebem a home-
nagem da família. 
Na foto, também a 
pequena Manuella – 
neta de Altair, so-
brinha e afilhada da 
Daniela. Felicidades! 

Parabéns Jhona-
ta Konig pelo seu 

aniversário come-
morado ontem 

(31). Os familiares 
lhe desejam muita 
saúde, paz e amor 

neste novo ciclo de 
sua vida. 

Adriana Foresti, 
seu aniversário 

está chegando e 
desejamos que 

seja mais um ano 
cheio de realiza-

ções. Felicidades! 
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Na foto Zanotto 
o clima de Páscoa 

também conta com 
presenças especiais. 

A criançada se di-
verte e até tira uma 

sonequinha nesse 
cenário encantador!

Luciano Feliz Aniversário! Que seja um 
dia inesquecível e o início de um novo 
ano na sua vida cheio de felicidade e 
muitas realizações.

Ana Laura 
comemora seu 
1º aninho. “É 
lindo saber 
que você está 
aqui, agora 
a minha vida 
é para você.” 
Felicidades 
pequena! 

Juares Batistello comemora seu 
aniversário nesta sexta-feira, 1º de abril. 
Felicidades, sucesso e uma trajetória 
longa pela frente
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LIONS CLUB MARAVILHA

Projeto inédito auxilia no controle do 
mosquito Aedes aegypti
Objetivo é dar continuidade e fortalecer o projeto no município 

CARINE ARENHARDT

O cenário de epidemia de den-
gue reforça a necessidade de ações 
inéditas em Maravilha para contro-
lar os focos do mosquito Aedes ae-
gypti, transmissor da doença. Uma 
destas ações vem do Lions Clube 
Maravilha, com o projeto de plan-
tio de Crotalárias, planta com po-
tencial de contribuir no controle do 
mosquito. 

O plantio foi feito entre outu-
bro e dezembro do ano passado e 
agora as áreas plantadas estão com 
a planta na fase de floração. O pre-
sidente do Lions Clube Maravilha, 
Douglas Dornelles, destaca que a 
Crotalária atrai libélulas que depois 
depositam seus ovos em águas 
paradas, onde nascem larvas que 
se alimentam de outras menores, 
incluindo as larvas do mosquito Ae-
des aegypti. 

A área plantada é de aproxima-
damente 4.500 metros quadrados, 
em terrenos públicos e privados 
da cidade. O objetivo é dar con-
tinuidade ao projeto neste ano, 
semeando novamente entre 
outubro e dezembro. A meta é 
aumentar a área plantada, alcan-
çando assim um resultado ainda 
mais significativo no combate ao 
mosquito Aedes aegypti no pró-

ximo ano. Além de eliminar as larvas 
dos mosquitos, as libélulas servem de 
alimento para as aves.

“Sabemos que cidades que abra-
çaram a ideia e invadiram suas praças, 
escolas, locais públicos e residências, 
com a Crotalária, diminuíram sensivel-
mente o registro de casos de dengue. 
Precisamos nos unir para disseminar 
este repelente natural, embelezando 
nossa cidade e transformando flores 
em armas biológicas no combate não 
só da dengue, mas também do zica ví-
rus e chikungunya”, destacam os mem-
bros do clube. 

Projeto inédito é desenvolvido pelo Lions 

Clube Maravilha

Crotalárias atraem libélulas que auxiliam no combate ao mosquito Aedes aegypti

Fotos: Divulgação 
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Como forma de proporcionar 
oportunidades de contar com a 
participação dos associados no fu-
turo da Cooperativa e, demonstrar 
transparência nas ações e os re-
sultados alcançados, a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG concluiu mais 
uma etapa do Ciclo Assemblear. 
Realizado de maneira digital nos 
dias 8, 15 e 22 de março, para os 
associados de Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul e Minas Gerais, res-
pectivamente.

Em todos estes momentos, par-
ticiparam, na sede em Rodeio Boni-
to/RS, a direção, conselheiros, dire-
toria executiva, além dos milhares 
de associados que acompanharam 
virtualmente. Além disso, quem 
não conseguiu assistir ao vivo, 
teve cinco dias, a contar da data 
da transmissão da sua Assembleia, 
para acessar o conteúdo e se in-
teirar sobre os temas deliberados, 
exercendo seu direito de acompa-
nhar a gestão, contribuir e manifes-
tar seu voto.

Estiveram em pauta nas Assem-
bleias: a prestação de contas, a des-
tinação de resultados, a eleição do 
Conselho Fiscal e o planejamento 
da Cooperativa para o próximo 
ano. Todos estes assuntos também 
foram debatidos nos encontros 
com os Coordenadores de Núcleo, 
realizados anteriormente, onde fo-
ram ouvidos e inclusas sugestões 
para serem deliberadas.

Resultados alcançados 
e impactos gerados

Assim como nos últimos anos, 
em 2021 a Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG teve um crescimento 
marcante, concluindo o ano com 
102.932 associados e permanecen-
do entre as maiores cooperativas 
de crédito do país. Ainda, atingiu 
um patrimônio líquido de R$ 350 
milhões (crescimento de 22% em 

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Sicredi realiza assembleias online com associados 
No formato digital, associados têm a oportunidade de conhecer o trabalho da 
cooperativa e decidir os rumos do negócio

relação ao ano anterior), recursos 
totais de R$ 2,25 bilhões (incre-
mento de 21% em relação ao ano 
anterior), créditos totais de R$ 2,44 
bilhões (acréscimo de 34% em rela-
ção ao ano anterior), e o resultado 
líquido foi de R$ 65,6 milhões (evo-
lução de 31% em relação ao ano 
anterior).

Além dos bons resultados finan-
ceiros, a instituição apresentou in-
tensa movimentação e investimen-
tos em iniciativas que impactaram 
os locais onde está presente, com 
retorno social superior a R$ 5,8 mi-
lhões. Como exemplo, estão a ação 
solidária Juntos Fazemos o Bem, 
onde foi possível beneficiar 326 
entidades com a doação de mais 
de R$ 1 milhão. A Cooperativa tam-
bém apoiou mais de 100 projetos, 
por meio do Fundo de Desenvolvi-
mento Regional (FDR), investindo 
R$ 1,9 milhão e, deste montante, 
foi destinado R$ 1 milhão para 
hospitais das suas três regiões, em 
março passado, a fim de apoiar no 
combate a pandemia. 

Também, outro destaque da 
Assembleia, foi a aprovação da 
distribuição de resultados, onde o 
montante financeiro que retorna 
diretamente aos associados, refe-
rente ao exercício 2021, é de R$ 
20,9 milhões. Deste valor, cerca de 

R$ 3,1 milhões, já retornaram aos 
associados por meio da correção 
de juros ao capital em dezembro, e 
mais de R$ 17,8 serão distribuídos 
no próximo dia 18 de abril – aniver-
sário da Cooperativa, conforme a 
movimentação de cada associado.

Transparência e participação
O associado de Saudades/SC, 

Jardel de Andrade, destacou a 
importância da Assembleia para 
que os associados tenham conhe-
cimento sobre o planejamento da 
Cooperativa.

– É um momento de prestação 
de contas muito importante para 
nós, associados, para sabermos 
onde estão investindo o dinheiro 
do Sicredi e as ações estão sendo 
feitas atualmente. O Sicredi vem 
demonstrando ter fundamentos 
sólidos e para realizar ações que 
impactam a sociedade, por isso a 
Assembleia é importante também 
para sabermos o planejamento da 
Cooperativa e quais são os futuros 
investimentos – frisou.

Já para a presidente Angelita 
Marisa Cadoná – que coordenou 
os momentos digitais –, a gestão 
participativa e transparente é um 
valor fundamental para o Sistema 
Sicredi.

– Na Sicredi Alto Uruguai RS/

SC/MG, procuramos intensamen-
te mobilizar os associados para a 
participação nas assembleias, dis-
ponibilizando todas as informa-
ções de forma clara e acessível por 
diferentes canais, possibilitando a 
eles exercerem, de forma efetiva, 
seu papel de dono. Estamos mui-
to felizes, pois a participação nas 
assembleias cresce ano a ano, de-
monstrando a confiança e a credi-
bilidade que os associados deposi-
tam na Cooperativa. Ressaltamos, 
também, o importante trabalho de 
representatividade e liderança dos 
nossos Coordenadores de Núcleo, 
que são fundamentais na estrutura 
de governança e, especialmente, 
no crescimento sustentável que 
nossa Cooperativa vem apresen-
tando – destaca a presidente.

Concluindo o Ciclo Assemblear 
deste ano, a Assembleia Geral Or-
dinária (AGO) está prevista para ser 
realizada em 9 de abril, com trans-
missão ao vivo e com a presença 
dos coordenadores de núcleo nas 
agências, que representarão todos 
os associados.

Para saber mais sobre a atuação e 
prestação de contas da Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG, acesse o site https://
www.sicredialtouruguai.com.br/
assembleias/.

Planejamento 
para 2022

Associados: 117 mil
Recursos totais: 
R$ 2,68 bilhões
Operações de crédito: 
R$ 2,75 bilhões
Agências: 40
Patrimônio líquido: 
R$ 449,7 milhões
Resultado líquido: 
R$ 90,1 milhões

https://www.sicredialtouruguai.com.br/assembleias/
https://www.sicredialtouruguai.com.br/assembleias/
https://www.sicredialtouruguai.com.br/assembleias/
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HOMENAGEM

Deputado Mauro de Nadal recebe título 
de cidadão honorário de Maravilha
Homenagem teve participação do público, familiares e lideranças

O deputado estadual 
Mauro de Nadal (MDB) rece-
beu na noite da última sex-
ta-feira (25) o título de cida-

dão honorário de Maravilha. 
O evento foi na Câmara de 
Vereadores, com a presença 
da comunidade, represen-

tantes de Cunha Porã, e au-
toridades de Maravilha. 

O título foi uma indica-
ção dos vereadores da ban-

cada do MDB, aprovada por 
todos.

O deputado recebeu 
homenagem cantada, de-

poimentos de lideranças de 
Cunha Porã, onde foi prefei-
to, além de palavras de cari-
nho da esposa e filhas. 

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Deputado recebeu placa de vereadores da bancada do MDBPrefeito e vice-prefeito de Maravilha entregaram placa e 
homenagem para o parlamentar

Esposa e filhas do deputado participaram e 
prestaram homenagem

Homenagem ao deputado foi aprovada por todos os vereadores de Maravilha
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O Lions Clube Mara-
vilha Oeste está reali-
zando uma campanha 
intensificada sobre a do-
ação de medula óssea. 
Nas redes sociais do 
clube, as postagens tra-
zem informações impor-
tantes sobre o tema, o 
Movimento Lions, ações 
e campanhas desenvol-
vidas.  

A ação tem como 
objetivo ressaltar a 
importância de ser um 
doador de medula óssea 
trazendo todas as in-
formações sobre o pro-
cedimento de doação. 

“Nossa maior intenção é 
conscientizar a popula-
ção de que podemos sal-
var vidas e o quanto esta 
doação traz alívio para as 
famílias e principalmen-
te para quem precisa da 
doação”, destacam os 
membros do clube. 

O que é o transplante 
de medula óssea?
É a substituição de 

uma medula doente por 
uma sadia com finalidade 
de recuperar sua função. 
Os portadores de leuce-
mias são os doentes que 
mais se beneficiam dos 

transplantes de medula. 
Este procedimento é a 
única esperança de cura 
para milhares de pessoas 
com a doença. A chance 
de encontrar uma medu-
la compatível é, em mé-
dia, de 1 em 100 mil.

Como se tornar 
um doador?

Procure o hemocen-
tro mais perto de você e 
agende uma consulta. 

Quem pode se 
cadastrar como 

doador?
Ter entre 18 e 35 anos 

CONSCIENTIZAÇÃO

Lions Clube Maravilha Oeste promove 
campanha sobre doação de medula óssea

de idade. Estar em 
bom estado geral de 
saúde. Não ter doença 
infecciosa  ou incapa-
citante. Não apresen-
tar doença neoplásica 
(câncer), hematológi-
ca (do sangue) ou do 
sistema imunológico. 
Algumas complica-
ções de saúde não são 
impeditivas para doa-
ção, sendo analisado 
caso a caso.

Importância de 
ser um doador?
O transplante de 

medula óssea pode 

beneficiar o trata-
mento de cerca de 80 
doenças em diferen-
tes estágios e faixas 
etárias.

Como é feita 
a doação?

Existem duas for-
mas de doar: o do-
ador é anestesiado 
em centro cirúrgico, 
a medula é retirada 
do interior dos ossos 
da bacia por meio de 
punções com agulha. 
Os doadores retor-
nam às atividades ha-
bituais uma semana 

após a doação; ou o 
doador toma um me-
dicamento que faz 
com que as células da 
medula óssea sejam 
levadas para a corren-
te sanguínea, sendo 
retiradas pelas veias 
do braço do doador, 
com uso da máquina 
de aférese.

Nos dois casos, a 
medula óssea do do-
ador se recompõe em 
apenas 15 dias. Não 
há exigência quanto 
á mudança de hábitos 
de vida, trabalho ou 
alimentação

Quem se beneficia com o transplante de Medula Óssea?
O transplante de medula óssea é uma modalidade de tratamento 
indicada para doenças relacionadas com a fabricação de células 

do sangue e com deficiências no sistema imunológico. Os principais 
beneficiados com o transplante são pacientes com leucemias originárias 
das células da medula óssea, linfomas, doenças originadas do sistema 
imune em geral, dos gânglios e do baço, e anemias graves (adquiridas ou 
congênitas). Outras doenças, não tão frequentes, também podem ser 
tratadas com transplante de medula, como as mielodisplasias, doenças 
do metabolismo, doenças autoimunes e vários tipos de tumores.
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A administração de Ti-
grinhos recebeu novas má-
quinas para modernizar e 
fomentar a produção agrí-
cola local. Os equipamentos 
foram adquiridos através do 
Governo do Estado de San-
ta Catarina com recursos de 
emendas parlamentares.

O município foi con-
templado com: duas plan-
tadeiras de grãos 05 linhas, 
do deputado federal Celso 

Maldaner; uma plantadei-
ra de grãos 05 linhas, se-
nador Dario Berger; uma 
plantadeira de grãos 05 
linhas, deputado estadual 
Padre Pedro Baldissera; e 
um distribuidor de fertili-
zantes e sementes seco, 
senador Dario Berger. Em 
breve, a administração irá 
destinar os novos equipa-
mentos para uso das asso-
ciações locais.

Na noite de segunda 
feira (28), após a sessão or-
dinária reuniram-se no ple-
nário da Câmara Municipal 
de Bom Jesus do Oeste, 
vereadores, jovens verea-
dores eleitos e suplentes, 
pais e responsáveis e ser-
vidores da Casa Legislativa 
para receber os coordena-
dores da Escola do Legisla-
tivo, Alcilea Medeiros Car-
doso e Luciano Daudt. 

Na oportunidade Lucia-

no explanou sobre o que 
é ser um vereador, quais 
suas funções e divisões 
de poderes do executivo, 
legislativo e judiciário nos 
âmbitos municipais, esta-
duais e federais. A palestra 
foi de grande importância 
para preparar os jovens 
vereadores que irão ser di-
plomados e empossados, 
assim como, instruir e in-
centivar para que o projeto 
seja um sucesso.

BOM JESUS DO OESTE

IRACEMINHA

RECURSOS

Câmara recebe representantes 
da Escola do Legislativo

Campanha Abrigo Quentinho foi desenvolvida 
pelo LEO Clube Alpha

Tigrinhos recebe novas 
máquinas para a agricultura

Ao final da palestra os vereadores e suplentes receberam um mimo
Casinha com comida e água está montada na 
praça central

Equipamentos serão destinados para o uso das associações

Divulgação 

Divulgação 

Divulgação 

A administração de Tigri-
nhos realizou na terça-feira 
(29), o I Café Empresarial e o 
lançamento da II Campanha 
Movimenta Tigrinhos. O en-
contro ocorreu no auditório 
da Câmara de Vereadores e 
contou com a participação 
dos empresários e autorida-
des do município.

Na oportunidade, a co-
ordenadora do Movimen-
to Econômico da Amerios, Lovete de 
Assis, fez uma breve abordagem sobre 
o movimento econômico de Tigrinhos, 
reforçando a importância da emissão 
de notas fiscais para o desenvolvimen-
to do município. No evento também 
foi realizada a palestra “REinvente-se! 
Atrair, conquistar e vender. O segredo 
está na sua estrutura”, com a coaching 
Renata Mattia, onde os empresários 
puderam refletir e avaliar o seu negó-

cio para promover melhorias e alcançar 
bons resultados.

A II campanha “Movimenta Tigrinhos” 
está lançada e a nota fiscal vale prêmios. 
A cada R$100 em notas fiscais equivale a 
um cupom e a troca por cupons deverá 
ser realizada na recepção da prefeitura. 
Serão considerados na troca por cupons: 
notas fiscais, serviços de hora máquinas 
e IPTU emitidos no município em 2022, 
conforme a Lei n°1014/2021.  O sorteio 
será realizado no dia 23 de dezembro. 

Com o objetivo de abrigar e dar comi-
da aos cachorros e gatos abandonados 
o LEO Clube Alpha de Iraceminha desen-
volveu a campanha Abrigo Quentinho na 
praça central.  Os companheiros do clube 
reutilizaram uma cabana feita para o pre-
sépio no Natal, que não é utilizada fora da 
época, serviu como base para o abrigo. 

O clube patrocinou as caminhas e re-
formou os recipientes de água e ração de 
uma campanha passada para colocar no 
abrigo também. Ao terminar os trabalhos 
vários cachorros mataram a sede e a fome. 
“Pedimos encarecidamente, assim como 
nas plaquinhas colocadas no abrigo, que 
por favor não vandalizem e nem destruam 
nossa campanha, não pelo serviço que dá, 
pois isso é voluntário e de coração, mas 

pelos animais que não tem escolha entre 
passar fome e frio ou não. E ainda, se pu-
der fazer sua doação de ração, ou alguma 
caminha, os bichinhos serão eternamente 
gratos, e nós também ”, frisaram os com-
panheiros responsáveis pela campanha. 

Divulgação 

EVENTO

Campanha Movimenta 
Tigrinhos foi lançada
Café Empresarial e lançamento da campanha ocorreu nesta semana 
com palestra e reuniu empresários e lideranças municipais
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Na última semana a administração de 
Cunha Porã por meio da Secretaria de Edu-
cação fez a entrega de televisores aos esta-
belecimentos de ensino da rede municipal. 
Além das reformas realizadas em alguns 
Centros de Educação Infantil, na quadra da 
Escola Núcleo Número Um, apostila Apren-
de Brasil, apostila de inglês, os televisores fa-
zem parte dessa nova etapa de investimen-
tos na educação de Cunha Porã.

Ao todo foram entregues 40 televiso-
res de 50 polegadas, que irão auxiliar nas 
atividades pedagógicas em sala de aula. A 
secretária de Educação, Luciane de Oliveira 
Bueno, afirma que a televisão possibilita no-
vos olhares no saber – fazer pedagógico. Se-

gunda ela, os meios tecnológicos de comu-
nicação, em especial a televisão, podem ser 
usados como recurso para educar o olhar, 
motivar os alunos e transformar as aulas 
em laboratórios do conhecimento humano 
e contribuir para a formação de cidadãos 
que conseguem ver além das imagens e 
participar democraticamente dos processos 
políticos e sociais do contexto em que está 
inserido. 

Os recursos são oriundos de emenda 
parlamentar da deputada Marlene Fengler 
(PSD) no valor de R$ 100 mil, através de so-
licitação da vereadora Deise Kempfer (PSD), 
com a contrapartida do município no valor 
de R$ 25.960,00.

CUNHA PORÃ

Município adquire 40 
televisores para as escolas
Os equipamentos fazem parte de uma nova etapa de 
investimentos no setor da educação

Prefeita Luzia Vacarin fez a entregue dos televisores na última semana com a presença dos alunos e professores

Divulgação 

O Centro de Referência de Assistência Social 
(Cras) de Bom Jesus do Oeste está organizando 
o segundo brechó social para o dia 06 de abril, 
no seguinte horário das 09h às 16h, na praça 
municipal e se chover será no Cras. No brechó 
terá diversas peças de roupas femininas, mas-
culinas, calçados e peças infantis. 

BOM JESUS DO OESTE

TIGRINHOS

Brechó social será dia 
06 de abril

Semeadeira é entregue 
para Associação de 
Agricultores

Administração de Tigrinhos entregou nes-
ta semana uma semeadeira para a Associação 
de Agricultores da Linha Bela Vista. A máquina 
agrícola foi recebida com recursos do deputado 
Fabiano da Luz para otimizar os trabalhos. Os 
representantes da associação agradeceram o 
deputado pelo repasse do valor para aquisição 
do equipamento que auxiliará muito todos os 
agricultores. 

Prefeito Derli de Oliveira e vereadores acompanharam o ato de entrega

Divulgação 
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OBITUÁRIO

TAYLOR HAWKINS
O baterista Taylor Hawkins, da 

banda Foo Fighters, morreu no 

dia 25 de março, aos 50 anos. 

O baterista se juntou à banda 

Foo Fighters em 1997, depois 

que o grupo lançou seu segun-

do álbum, “The Color and the 

Shape”. Antes de integrar o 

grupo, Hawkins tocou bateria 

na banda de Alanis Morissette. 

Em 2001, ele teve uma overdose de heroína 

e acabou em coma.

DJENANE MACHADO
A atriz Djenane Machado mor-

reu no dia 29 de março, aos 

70 anos. Ela ficou conhecida 

por viver a primeira Bebel, em 

“A Grande Família”. Além do 

seriado da Globo, a atriz atuou 

em algumas novelas da emis-

sora como “O Primeiro Amor”, 

“Estúpido Cúpido”, “Espelho 

Mágico”, entre outras.

TOM PARKER
O cantor Tom Parker, vocalista 

da banda The Wanted, morreu 

no dia 30 de março, vítima de 

tumor cerebral. The Wanted 

é uma boy band britânica 

formada também por Max 

George, Siva Kaneswaran, Jay 

McGuiness e Nathan Sykes. O 

primeiro single deles, “All Time 

Low”, atingiu o topo das para-

das do país.

GUIDO ALCEU LANG
Faleceu no dia 25 de março, no Hospital de Cunha Porã, 

aos 55 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Congregacional 

do Bairro Kempfer e sepultado no cemitério da igreja.

GENILDA DE LURDES 
SARTORI MINETTO
Faleceu no dia 26 de março, no Hospital São Lucas de 

Guaraciaba, aos 83 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 

Católica da Linha Guataparema e sepultado no cemitério 

da comunidade.

ULIDE NERI SBARDELOTTO
Faleceu no dia 27 de março, no Hospital São Lucas de Gua-

raciaba, aos 67 anos. Seu corpo foi velado na casa mortuá-

ria de Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

LUARA GABRIELA ALVES VARGAS
Faleceu no dia 27 de março, no Hospital de Modelo, aos três 

meses. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária de Maravi-

lha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

EVALDINA ASSIS PETRY
Faleceu no dia 29 de março, no Hospital Terezinha Gaio 

Basso de São Miguel do Oeste, aos 79 anos. Seu corpo 

foi velado no Centro de Idosos do Distrito de Juvêncio, 

em Saudades, e sepultado no cemitério do Distrito de 

Juvêncio. 

ANGELO MANFRIN
Faleceu no dia 31 de março, em sua residência, aos 82 

anos. Seu corpo foi velado no Clube de Idosos de Tigrinhos 

e sepultado no cemitério municipal de Tigrinhos.

ARLINDO SOUZA
Faleceu no dia 31 de março, no Hospital São José, aos 83 

anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 

Maravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.
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TROCA

Tenente Junior Tatsch assume comando 
da Polícia Militar de Maravilha
Passagem 
reuniu militares, 
amigos, 
familiares e 
lideranças da 
região

O tenente Junior Tats-
ch assumiu na tarde 
da última terça-feira 

(29) o comando da 3ª Com-
panhia da Polícia Militar de 
Maravilha. A solenidade de 
passagem de comando foi 
realizada no pátio da sede do 
quartel do município com a 
presença de vários militares, 
lideranças locais, regionais e 
familiares. 

O tenente Júnior é do mu-
nicípio de Maravilha e já atua 
no quartel como subcoman-
dante. Ele assume a função 
que estava sendo desempe-
nhada pelo major Altair Li-
sot, que inicia novo trabalho 
na 9ª Região da PM em São 
Miguel do Oeste. 

Em entrevista à Rádio 
Líder, o novo comandante 
elogiou o trabalho que vem 
sendo feito em Maravilha e 
afirmou que vai fazer uma 
revisão de comando, mas 
que já estar atuando na re-
gião ajuda a iniciar com o pé 
direito.

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Militares, amigos e familiares 
participaram de ato em Maravilha

Tenente Junior foi elogiado pelo comandante da 9ª Região da Polícia Militar

Solenidade foi realizada no pátio da 3ª Companhia de Polícia Militar Lisot e tenente Júnior fazem revista à tropa durante passagem de comando
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O motorista de um ca-
minhão ficou preso às fer-
ragens após uma colisão 
traseira entre dois veículos 
de carga, na manhã de quin-
ta-feira (24), entre os muni-
cípios de Chapecó e Nova 
Itaberaba. O grave acidente 
de trânsito foi registrado 
por volta das 5h40, na BR-
282.  

Quando as equipes do 
Corpo de Bombeiros chega-
ram ao local, encontraram 
o condutor preso dentro 
do veículo. O homem apre-
sentava suspeita de fratura 
nas pernas e traumatismo 
cranioencefálico. Outra 
pessoa também estava no 
caminhão e foi resgatada 
com diversas escoriações 
pelo corpo.  

Após os primeiros aten-
dimentos no local, as víti-

NOVA ITABERABA

Vítima fica presa às 
ferragens após grave 
acidente na BR-282 
Colisão foi atendida pelo Corpo de Bombeiros

A solenidade de formatura de 39 
novos cabos formados através da 
escola superior de formação e aper-
feiçoamento de praças e da acade-
mia de Polícia Militar da Trindade foi 
realizada na quinta-feira (31), em São 
Miguel do Oeste.

O ato foi realizado no pátio do 11º 
Batalhão de Polícia Militar de Fronteira 
e contou com a presença de diversas 
autoridades, locais e regionais, além 
de dezenas de familiares e amigos dos 

militares, que realizaram a entrega das 
divisas e certificados de conclusão do 
curso de formação aos seus afilhados.

Todas as turmas que encerram a 
sua trajetória no curso, escolhem um 
nome para identificar a referida tur-
ma. Na ocasião, foi prestada home-
nagem ao aluno cabo Luiz Fernando 
de Oliveira, que foi morto durante o 
atendimento de uma ocorrência poli-
cial no Bairro Ingleses, em Florianópo-
lis, no dia 11 de março de 2022.

Acidente ocorreu em momento de muita chuva na região

Materiais foram retirados da ponte após a enchente
mas foram encaminhadas 
para o Hospital Regional 

do Oeste, onde ficaram aos 
cuidados da equipe médica.

Divulgação 

SOLENIDADE

Polícia Militar forma 39 novos cabos durante ato em 
São Miguel do Oeste

Ao todo, 39 soldados foram promovidos a cabo

Marcos Lewe/WH Comunicações

A Polícia Militar Rodoviária realizou a 
interdição parcial da ponte sobre o Rio 
Sargento, na SC-161, em Flor do Sertão. O 
bloqueio foi na manhã de terça-feira (29). 

Uma equipe fez a retirada de pedaços 
de árvores e outros materiais orgânicos 
que ficaram represados na ponte após a 
enchente da semana passada.

PÓS ENCHENTE

Polícia interdita 
rodovia para 
limpeza em ponte 
sobre o Rio Sargento 

Polícia Militar Rodoviária
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INVASÃO

Homem vai preso após invadir 
residência e agredir mulher 
Caso foi registrado na quarta-feira e movimentou a Polícia Militar

Um acidente de trânsito foi 
registrado na manhã de quin-
ta-feira (31), no centro de Des-
canso. 

Um caminhão caçamba te-
ria ficado sem freio, atingiu um 

Fiat Uno, que subiu na calçada 
e atingiu um estabelecimento 
comercial. 

Na ocorrência, foram regis-
trados apenas danos materiais 
e ninguém se feriu.

Um veículo acabou invadin-
do um condomínio após apre-
sentar problemas mecânicos 
por volta das 10h de quarta-
-feira (30), em São Miguel do 
Oeste. 

O automóvel envolvido é 

um Citroën C3, de Mondaí. A 
condutora sofreu ferimentos 
leves e foi atendida na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
24h. 

A Polícia Militar foi chama-
da para registrar os fatos.

Um homem foi pre-
so após invadir uma re-
sidência e agredir uma 
mulher no Bairro São 
Luís, em São Miguel do 
Oeste. 

As guarnições de ser-
viço foram acionadas 
para deslocar ao ende-
reço citado para veri-

ficar um homem que 
teria invadido uma resi-
dência e agredido uma 
mulher e teria fugido 
em seguida.

A mulher apresenta-
va uma lesão na cabeça. 
Ela foi conduzida para 
atendimento médico 
enquanto outra guarni-

ção abordou o homem.
A mulher disse estar 

em casa com as filhas 
quando um homem, 
que ela disse não co-
nhecer, bateu na porta 
e na sequência acabou 
invadindo a casa e sem 
motivo algum lhe agre-
diu com socos na cabe-

ça. Nesse momento a 
vítima acabou gritando 
e seus vizinhos vieram 
até sua casa. O homem 
fugiu.

O suposto autor, ao 
ser abordado, não aca-
tava as ordens policiais 
e desacatava os agen-
tes. Ele ainda danificou 

um comércio, sendo 
necessário utilizar taser 
e gás de pimenta para 
conter o homem.

Ele foi preso e condu-
zido para atendimento 
médico, pois acabou se 
ferindo em um vidro e 
apresentava lesões nas 
pernas e joelhos.

TRÂNSITO SUSTO

Caminhão fica sem 
freio, atinge carro e 
estabelecimento comercial 

Veículo invade condomínio 
após apresentar 
problemas mecânicos

Veículo e loja ficaram danificados após o acidente Carro despencou após bater em proteção de condomínio 

Divulgação 

Marcos Lewe/WH Comunicações
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TREINADORA DE GOLEIRAS 

Integrante da equipe técnica, Goleira Maravilha vive 
expectativa para campeonato mundial do Sub-17 

Seleção Brasileira Sub-17, na conquista do tetracampeonato

CARINE ARENHARDT 

Marlisa Wahlbrink, a 
Goleira Maravilha, vive 
um novo momento da 
sua trajetória no esporte, 
agora como parte da equi-
pe técnica. Atuando como 
treinadora de goleiras da 
Seleção Brasileira Femini-
na Sub-17, em março ela 
comemorou, junto com 
sua equipe, a conquista 
do título Sul-Americano. 

A equipe Sub-17 foi tetra-
campeã, mas para a Golei-
ra Maravilha este foi o pri-
meiro título internacional, 
como treinadora da sele-
ção brasileira. 

Agora, Marlisa já pre-
para as goleiras para um 
novo desafio – o campe-
onato mundial que ocor-
re na Índia, no mês de 
outubro. Ela ressalta que 
a Seleção Sub-17 tem 
muito potencial e vive 

uma grande expectativa. 
Nos próximos meses a 
seleção vai participar de 
amistosos com equipes 
de outros países, o que 
que também é importan-
te para ter um parâme-
tro da etapa mundial. 

A Goleira Maravilha 
afirma que preparar as 
atletas para um campeo-
nato mundial é uma gran-
de responsabilidade. Mar-
lisa vai treinar entre três 

a quatro goleiras para o 
campeonato. A convoca-
ção para iniciar os treina-
mentos será em maio. 

Os treinos devem 
ocorrer no Rio de Janei-
ro, e durante o período 
de convocação as ativi-
dades são diárias e inten-
sas. Na última convoca-
ção, para participação no 
Sul-Americano, Marlisa 
foi para o Rio de Janeiro 
no dia 13 de janeiro e até 

o dia 21 de março teve 
apenas cinco dias de fol-
ga para voltar para casa 
em Maravilha.

Mesmo em casa, ela 
não deixa a rotina de 
treinos e cuidados com 
a alimentação de lado. 
Embora a carreira como 
atleta tenha sido encer-
rada, como treinadora a 
dedicação precisa con-
tinuar e exige a mesma 
disciplina. 

Divulgação 
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Goleira Maravilha com taça do campeonato Sul-Americano

Goleiras treinadas por Marlisa, para o Sul-Americano
Marlisa ao lado da técnica da seleção Simone Jatobá

Residindo em Maravilha há 44 anos, Marli-
sa é um grande orgulho para a Cidade das 
Crianças. Ela chegou no município com 4 
anos de idade e mesmo passando tempora-
das fora para se dedicar ao esporte, Mara-
vilha sempre foi a sua casa. Atualmente ela 
reside na Linha Arabutã. 
A sua carreira como atleta começou aos 21 
anos, passando por várias seleções importan-
tes como São Paulo, Corinthians, Palmeiras, 
Portuguesa, Santos, Saad de São Paulo e Grê-
mio. Entre 1995 e 2008 também fez parte da 
Seleção Brasileira Feminina. Em 2009 ela en-
cerrou a carreira como atleta, após participar 
de importantes campeonatos, incluindo duas 
olimpíadas, e colecionando vários títulos. 
Entre 2013 e 2019, Marlisa passou uma tem-
porada longe das grandes seleções, quando 
se dedicou a treinar equipes da Secretaria 
de Esportes de Maravilha e do CRM, além de 
atuar como professora de educação física. 
Em 2019 veio o segundo convite para inte-
grar a equipe técnica da Seleção Brasileira 
Sub-17, como treinadora de goleiras. Ela já 
tinha recusado o primeiro convite em 2017, 
mas com o filho já mais crescido, decidiu 
encarar o novo desafio. 

ORGULHO PARA 
MARAVILHA
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No dia 14 de abril, às 18h30 
começa o Campeonato Estadual 
da Liga Catarinense de Futsal na 
categoria sub-15 para a equipe da 
Secretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer (SEJL)/Acema, coman-
dada pelo técnico Gian Mauro 
Silva. O ponta pé inicial é contra a 
Pinhalense, em Pinhalzinho. 

De acordo com Silva o grupo 
de Maravilha é formado por prati-
camente todos os atletas do mu-
nicípio e conta com os jogadores 
do vice campeonato do Estadu-
al da Liga Catarinense de Futsal 
(LCF) Sub-14 do ano de 2021.  “Es-
tamos na chave A da competição, 
juntamente com a Pinhalense, C5 
Futsal de Chapecó, Coronel Frei-

SUB-15

Equipe da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer, de Maravilha 
participa da LCF
Representação da Cidade das Crianças está na chave A junto com Pinhalense, C5 Futsal 
de Chapecó, Coronel Freitas, Catanduvas e Palma Sola

Entre os dias 14 a 22 de mar-
ço ocorreu a aplicação do proje-
to “Ginástica Rítmica na Escola” 
no Centro Educacional Mundo 
Infantil (Caic), uma parceria en-
tre a Prefeitura Municipal atra-
vés da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer e a escola. O 
projeto contou com a aplicação 
de aulas de ginástica rítmica 
para as turmas de 1° ao 4° ano 
do ensino fundamental, minis-
tradas pela professora Alexan-
dra Ferraz. As atividades foram 
acompanhadas pelos professo-
res de Educação Física de cada 
turma: Eduarda Fernanda Ross, 
Giovane Ricardo Steffler e Keli Participaram 17 turmas, totalizando 334 crianças

Equipe de Maravilha estreia dia 14 de abril em Pinhalzinho contra a Pinhalense 

PROJETO
Ginástica rítmica é apresentada para alunos do Caic

Divulgação 

Regina Giehl. “O projeto teve 
como objetivo apresentar a 
modalidade e oportunizar aos 
alunos a sua vivência dentro 
do meio escolar, possibilitando 
aos alunos conhecer e praticar 
um novo esporte, a Ginástica 
Rítmica”, ressalta Alexandra. 
Participaram 17 turmas, tota-
lizando 334 crianças. “Os alu-
nos tiveram a oportunidade de 
aprender movimentos básicos 
da modalidade, conhecer seus 
aparelhos e ao final de cada pe-
ríodo as atletas da modalidade 
realizaram uma apresentação 
para os estudantes”, finaliza a 
professora.

tas, Catanduvas e Palma Sola. 
Nesta primeira fase do campeo-
nato a forma de disputa é todos 
contra todos em turno e retur-
no dentro da chave”, explica o 
treinador. Ainda de acordo com 
ele serão 10 partidas e se classi-
ficam quatro equipes para a fase 
final, diante dos finalistas da ou-
tra chave. 

Já na chave B tem A.C de Le-
bon Régis, Abec de Pinheiro Pre-
to, ADPB Lages, Beija-flor de La-
cerdópolis e Videira Futsal. 

Conforme Silva a participação 
no Estadual da Liga Catarinense 
de Futsal a cada ano com a base é 
a formação de atletas para o mu-
nicípio. 

Divulgação 
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FUTEBOL

Campeonato municipal de Iraceminha define 
classificados na próxima rodada 

No último fim de semana Em 
Iraceminha ocorreu a penúlti-
ma rodada da fase de classifica-
ção do Campeonato Municipal 
de Futebol. As partidas aconte-
ceram em São José do Laranjal 
e na Linha Moroe.

Na linha Moroe o time local 
na categoria aspirante venceu o 
Juventude pelo placar de 2 a 0 
e na principal fez 4 a 0. Com os 
resultados a equipe está classi-
ficada nas duas categorias para 
a fase mata-mata e folga na úl-
tima rodada. 

No Distrito de São José do La-
ranjal a Associação São José en-

frentou o Canarinho na categoria 
principal empate em um gol e na 
aspirante empate sem gols. 

Os confrontos e horários da 

próxima rodada até o fecha-
mento desta matéria não ha-
viam sido informados para a re-
dação do portal. 

CLASSIFICAÇÃO 
Categoria principal 
1º Grêmio Moroe 16 pontos 
2º Grêmio Planalto 16 pontos 
3º Canarinho San-
ta Fé 14 pontos 
4º Juventude F.C 4 pontos
5º Ass. São José 1 ponto

Categoria aspirante 
1º Ass. São José 15 pontos 
2º Grêmio Planalto 14 pontos 
3º Canarinho San-
ta Fé 14 pontos 
4º Grêmio Moroe 7 pontos 
5º Juventude F.C 0 pontos

Grêmio Moroe está com as duas equipes classificadas com antecedência

Equipe masculina ficou em segundo lugar na chave C  As meninas classificaram por índice técnico 
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MATA-MATA

Futsal maravilhense classifica as 
duas categorias na Taça RCO
Masculino joga na sexta-feira (01) e o feminino na quinta-feira (07)

A equipe de futsal 
da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer/
Acema de Maravilha, 
participa da Taça RCO 
de Futsal. Nesta semana 

saiu os classificados para 
a fase mata-mata. Mara-
vilha classificou as meni-
nas e os meninos.  

O time masculino fi-
cou em segundo lugar 

pela chave C e o femini-
no conseguiu a tercei-
ra colocação da mesma 
chave. As meninas con-
quistaram a vaga no índi-
ce técnico. 

Os confrontos pelo 
feminino será na quinta-
-feira (7), às 20h30, em 
Pinhalzinho contra Nova 
Erechim e no naipe mas-
culino o jogo é na sexta-

-feira (01), às 19h, contra 
Saltinho. 

Os dois jogos tem 
transmissão pelos canais 
NDAtvEsportes, no You-
Tube e Facebook.

Fotos: Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

DECISÃO 

Não consigo imaginar que o Ypiranga terá forças para 
vencer o Grêmio por dois gols de diferença. Neste sábado 
(2), com 50 mil gremistas apoiando, o título está encami-
nhado para o Grêmio. Time de Erechim estava nervoso jo-
gando em casa, creio que na Arena será pior. A proposta 
do Roger é muito clara, entregar a bola para o adversá-
rio, mesmo que seja uma equipe do interior. No Colosso 
da Lagoa o Ypiranga chegou a ter 65% de posse de bola. 
Mesmo assim o primeiro tempo poderia, tranquilamente, 
ter finalizado com um 3 a 0 Grêmio. Teve bola explodindo 
no peito do goleiro, travessão, poste e cabeceada livre de 
marcação para fora. Foi um jogo controlado pelo Tricolor.

PÊNALTI 

Marcador entrou afoito no Churín. Cen-
troavante foi dominar a bola que deveria ter 
finalizado de primeira e acabou levando um 
chute no pé de apoio. Um pênalti claro. Lu-
cas Silva parece ter se reencontrado. Cresce 
em jogos decisivos. Bateu no canto, fazen-
do o gol da vitória. Neste sábado iremos co-
nhecer o campeão do Rio Grande do Sul.

FUTSAL

Maravilha Futsal entrou em quadra para a primeira rodada da Série 
Ouro 2022. A partida foi diante de Catanduvas. O placar não foi favorável, 
derrota fora de casa. Final Catanduvas 3 X 0 Maravilha. A equipe se rea-
presenta neste sábado (2) quando vai receber a Chapecoense, às 19h30, 
no Ginásio Gelso Lara. Objetivo é o primeiro triunfo na Liga Catarinense de 
Futsal. Adversário vem de vitória (4X1), sobre a Pinhalense Futsal. Por isso, 
é importante o apoio do torcedor. Já na quarta-feira (9), às 19h, a peleja 
do time comandado pelo técnico Beni de Lima será em Saudades.

É DE MARAVILHA

A equipe de vôlei Moda Brusque, da maravilhense Glaucia 
Ludescher, venceu o primeiro jogo das semifinais da Superli-
ga B diante do Bluvolei por 3 sets a 2. O confronto melhor de 
3 garante vaga na decisão e também o acesso à elite do vôlei 
feminino do Brasil. O canal Sport TV 2 transmitiu o jogo.


