
Maravilha - Sexta-feira 15 de 
Abril de 2022 - ED 671

Médica cardiologista 
fala sobre os 
principais sintomas, 
importância do 
diagnóstico precoce 
e prevenção 

SAÚDE
Elevação 
nos índices 
de AVC 
entre jovens 
reforça 
alerta sobre 
hábitos 
saudáveis 

PÁGINA 6 e 7

Estúdio Angela Maria    

Luiza Dall’Agnol, 
1 mês

Comemorada neste 
domingo (17), a Festa 
Cristã é especial para os 
fiéis que comemoram a 
ressurreição de Jesus e 
passagem para um novo 
tempo de esperança 



2 Maravilha - Sexta-Feira 15 de Abril de 2022 - ED 671

ARTE
FERNANDO C. ZIMMERMANN

OS ARTIGOS 
ASSINADOS SÃO DE 
RESPONSABILIDADE 
DOS AUTORES E 
NÃO REFLETEM 
NECESSARIAMENTE 
A OPINIÃO DO 
JORNAL O LÍDER.

DIAGRAMAÇÃO
JOSIELE ERLO ZAMBIASI

DIRETOR:  WOLMIR HÜBNER

DIRETORA-COMERCIAL: SIMONE HÜBNER

EDITORA: CARINE ARENHARDT

MARAVILHA
RUA PASTOR ARMANDO CLAAS, 22 - CENTRO
49. 3664 4721

REDAÇÃO:
CAMILLA CONSTANTIN
CARINE ARENHARDT
CLEITON FERRASSO
EDERSON ABI
FRANCIELE BORGES
NELCIR DALL’AGNOL

R$ 200 MIL

Deputada federal destina emenda para o Hospital São José
O recurso de R$ 200 mil deve 

ser usado para custeio e manuten-
ção dos serviços hospitalares, como 
compra de insumos necessários 
para atendimento ao paciente. A 
emenda foi confirmada no último 
domingo (10), em encontro no Pa-
lace Hotel em Maravilha, quando a 
diretora do Hospital São José, Nei-
va Shaefer, recebeu a indicação de 
emenda parlamentar. 

 O valor será destinado pela 
deputada federal Geovania de Sá 
(PSDB), por intermédio do deputa-
do estadual Marcos Vieira (PSDB). 
Na oportunidade esteve presente 

o vice-presidente do Hospital São 
José Elson Appel, e representan-
tes da diretoria do Partido da Social 
Democracia Brasileira (PSDB) mara-
vilhense, bem como o assessor da 
deputada Geovania, Herbert Scho-
enberger.

“A nossa gratidão ao Janir Sig-
nor, Jeovany Folle, ao deputado 
Marcos Vieira e em especial a de-
putada pela indicação, é sempre 
importante contar com o apoio 
pois, o hospital tem despesas men-
sais e com estes recursos ajuda a 
manter os serviços hospitalares”, 
destaca Neiva. Recurso é destinada pela deputada federal Geovania de Sá

Divulgação 
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EM FLORIANÓPOLIS

Maravilha recebe dois Selos 
Prefeito Empreendedor em 
premiação do Sebrae
Projetos finalistas são do Fly Protocolo e o Licenciamento Ambiental via Conder 
e a Escola Têxtil - Ateliê de Costura

CARINE ARENHARDT

Maravilha esteve entre os fi-
nalistas com dois projetos liga-
dos ao empreendedorismo, na 
etapa estadual do Prêmio Sebrae 
– Prefeito Empreendedor.  San-
dro Donati recebeu dois selos de 
Prefeito Empreendedor, nas ca-
tegorias Inovação e Sustentabi-
lidade e Cidade Empreendedora. 
A premiação foi entregue duran-
te o evento promovido pelo Se-
brae na noite de quarta-feira (13) 
em Florianópolis. 

Os avaliadores do prêmio reco-
nheceram os projetos Fly Proto-
colo e o Licenciamento Ambien-
tal via Conder, e também a Escola 
Têxtil - Ateliê de Costura como 
boas práticas da gestão que pro-
movem o empreendedorismo e o 
desenvolvimento de Maravilha. 

O prefeito Sandro Donati des-
tacou que o recebimento destes 
dois selos é mérito de toda equi-
pe da Administração Municipal e 
também da população que parti-

cipa das iniciativas. “Nos dois pro-
jetos cadastrados fomos classifi-
cados, não recebemos o primeiro 
lugar, mas a classificação foi mui-

to importante, é um sinal que são 
projetos viáveis, que estão auxi-
liando e beneficiando a nossa po-
pulação. Quero parabenizar toda 

a nossa equipe, esses selos não 
são somente do prefeito, mas de 
todos que fazem parte da Admi-
nistração Municipal”, reforça. 

Equipe da Administração Municipal que esteve presente no evento de premiação 

Divulgação 
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

QUANDO 
“DESDIZER” NÃO 
RESOLVE

Tem vezes que ficar 
quieto é o melhor negócio. 
Vamos lá. O ex-presidente 
Lula perdeu a maior chan-
ce de ficar quieto quan-
do se disse favorável ao 
aborto, e que todo mundo 
deveria ter esse direito. 
Lula ofendeu princípios 
básicos da moral e da 
religiosidade. A frase caiu 
como bomba e o efeito foi 
devastador. O nosso or-
denamento jurídico prevê 
casos isolados de aborto 
provocado. Risco de vida, 
resultado de abuso se-
xual, fetos anencéfalos, 
enfim. Mas grosso modo, 
ninguém tem o direito de 
fazê-lo, ou de simplesmen-
te interromper uma outra 
vida que está vindo, ainda 
que intrauterina. Por isso a 
frase de Lula foi tão infeliz. 
Causou furor principalmen-
te nos meios religiosos. Em 
resumo, perdeu a grande 
chance de ficar quieto.

LULA MUDOU A VERSÃO

E quanto ao título acima, desta coluna, explico agora. Tem vezes que de-
pois de dita a bobagem – e esta foi grotesca – fica pior “desdizer”. É quando 
a emenda é pior que o soneto. Lula veio a público dizer que é contra o abor-
to, alguns dias após ter feito a afirmação. O efeito nocivo de sua afirmação 
já se deu! No resumo, a afirmação inicial refletiu a posição (ou pensamen-
to) do ex-presidente, e causou o estrago que vimos. Lula tem se mostrado 
um péssimo cabo eleitoral dele mesmo. E alguns críticos mais ferrenhos o 
apontam como um ótimo cabo eleitoral para.... Bolsonaro! Bem isso. Cada 
afirmação de Lula tem tido o condão de mostrar que está se tratando de 
um político das antigas, com ideias retrógradas. Às vezes, ficar quieto é o 
melhor remédio.

AINDA AS MÁS IDEIAS DO EX-PRESIDENTE

Além do mais, Lula tem causado temor quando diz que vai acabar com o teto 
de gastos (ou seja, se vai poder gastar o que bem entender em nível de go-
verno), que vai acabar com as privatizações, que vai acabar com a reforma 
trabalhista. Resumidamente, suas ideias soam mal e colocarão o país em uma 
situação de completo antagonismo com o que está sendo feito na atualida-
de, pelas mais tradicionais potências. Fora a questão trabalhista, que deixa 
empresários de cabelo em pé, e que se forem novamente trazidas às antigas 
medidas, irão gerar uma onda de desemprego e insegurança. Quem milita na 
área do direito trabalhista sabe muito bem o que estou dizendo, porque até os 
advogados terão prejuízo com isso. Pois bem: Este é o quadro, e a sorte está 
lançada. Mais do que nunca, este ano, é preciso prestar muita atenção nas 
bandeiras de campanha. Algumas podem gerar sérios problemas. Cuba, Bolívia  
e Venezuela que o digam. 
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CARINE ARENHARDT 

Comemorada neste domin-
go (17) a Páscoa é a principal 
festa da igreja cristã, represen-
tando a crucificação, morte e 
ressureição de Jesus Cristo. A 
Páscoa é passagem para um 
novo tempo e traz também 
reflexões importantes sobre 
os dias atuais. Conforme o pa-
dre, Pedro Almeida da Silva, a 
Páscoa representa a festa de 
esperança e ressureição, não 
apenas para o após a morte, 
mas também no cotidiano da 
vida dos cristãos. 

O padre ressalta que a Pás-

coa convida os cristãos a refletir 
não apenas sobre o que acon-
teceu com Jesus, mas também 
a olhar para os crucificados de 
hoje, pessoas excluídas, que 
passam forme, que não tem 
acesso a saúde e educação de 
qualidade. “Como cristão eu 
vejo que essa Semana Santa 
não deve ficar só no passado, 
esse passado deve iluminar o 
nosso presente e projetar algo 
para o futuro. Para que estes 
erros da história não se repi-
tam, muitas vezes mudam os 
personagens, mas os fatos se 
repetem, como vemos agora 
nas guerras”, ressalta o padre. 

PÁSCOA

A festa cristã que representa a 
esperança de um novo tempo 
Padre ressalta que o momento não é apenas para lembrar o que aconteceu com 
Jesus, mas também de refletir sobre os crucificados de hoje 

CELEBRAÇÃO COMEÇOU NA QUARESMA 

Para os fiéis da Igreja Católica, as celebrações de prepa-
ração para a Páscoa começaram ainda em março, na Quar-
ta-Feira de Cinzas que marcou o início da Quaresma, perío-
do de 40 dias para reflexões sobre a trajetória de Jesus e o 
mundo de hoje, com conversão e revisão de vida. 

No último dia 10 foi o Domingo de Ramos que marcou 
o início da Semana Santa e historicamente a entrada de 
Jesus na capital Jerusalém, aclamado pelo povo simples 
como um rei, símbolo de esperança e salvação. 

Na Quinta-Feira Santa a igreja celebra a instituição da 
Eucaristia, que se dá como alimento para o povo e também 
ensina os discípulos a agir diferente em relação aos seus 
semelhantes, olhando para o outro com empatia e não se 
colocando acima de ninguém. A Sexta-Feira Santa celebra 
a paixão e crucificação de Jesus, dia que traz uma reflexão 
importante também sobre os crucificados de hoje.  O Sá-
bado de Aleluia representa esperança, quando se aguarda 
a ressureição de Jesus. 

No Domingo de Páscoa os fiéis celebram a ressureição de Je-
sus, e trazendo para os dias atuais a esperança de um mundo 
melhor, que começa no dia a dia com gestos de amor, serviço 
e partilha entre as relações humanas. Representa a passagem 
de um tempo de morte e dificuldade para um tempo de vida. 

PROGRAMAÇÃO DA MATRIZ CATÓLICA EM 
MARAVILHA: 

Quinta-feira – às 19h celebração de Lava Pés e Insti-

tuição da Eucaristia 

Sexta-Feira – às 9h via-sacra da catequese e às 15h 

celebração da Paixão de Cristo

Sábado – às 19h celebração da Vigília Pascal 

Domingo – às 9h e às 19h celebração de Páscoa da 

ressureição de Jesus 

Não dá para dizermos que isso aconteceu (ape-
nas) lá com Jesus, se Jesus está no meu rosto, no 
teu rosto, dentro da gente, então hoje continuam 
crucificando Jesus quando alguém passa fome, 
quando não tem educação de qualidade, não tem 
saúde. Por isso que a Páscoa, a Semana Santa, se 
atualizam a cada ano nas nossas vidas, quando 
há esta necessidade de refletir e olhar para os 
crucificados de hoje” padre, Pedro Almeida da Silva

Carine Arenhardt/O Líder
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ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

Elevação nos índices de AVC entre jovens 
reforça alerta sobre hábitos saudáveis 

CARINE ARENHARDT 

Segunda maior causa de morte no Bra-
sil, o Acidente Vascular Cerebral (AVC) vem 
crescendo também entre pessoas mais 
jovens. E nesta faixa etária, importantes 
fatores de risco podem ser prevenidos, 
com uma alimentação mais saudável e 
prática de exercícios físicos. O consu-

mo de álcool e drogas também é um 
forte fator de risco, que cresce entre 
os mais jovens. 

Conforme a Associação de Registrado-
res de Pessoas Naturais, em 2019 foram 
102.233 óbitos, em 2020 mais 103.073 
e em 2021 outras 105.755 mortes por 
AVC. Já os dados da Central Nacional de 
Informações do Registro Civil (CRC) apon-

tam que em 2019 os óbitos por AVC en-
tre pessoas com idade entre 20 e 59 anos 
representavam 17,2% do total, índice que 
em 2020 cresceu para 18,5%. 

O jornal O Líder entrevistou a médi-
ca cardiologista de Maravilha, Vanessa 
de Costa, que fala sobre os principais 
sintomas, importância do diagnóstico 
precoce e prevenção do AVC. 

O QUE É O AVC?

(Dr. Vanessa de Costa) Trata-se da ocorrên-
cia súbita de déficit neurológico. Os sintomas 
mais comuns são: formigamento, diminuição 
ou a perda da força de braço e/ou perna de 
um lado do corpo; desvio da boca; alteração 
aguda da fala; alteração de coordenação dos 
movimentos e problemas de equilíbrio; coma;
Pode ocorrer por obstrução de uma artéria 
que leva sangue ao cérebro (85% dos casos), 
ou pelo rompimento de um vaso causando 
uma hemorragia.

QUAL A IMPORTÂNCIA DA RÁPIDA IDENTIFICAÇÃO?

(Dr. Vanessa de Costa) O AVC é a segunda principal causa de mor-
tes no Brasil e a principal causa de incapacidade no mundo, segundo o 
Ministério da Saúde.

O AVC (popular “derrame”) é uma emergência médica. A cada minu-
to sem suprimento de oxigênio, milhões de neurônios morrem, “tempo 
perdido é cérebro perdido”. Do momento em que o sintoma se mani-
festa até o tratamento médico, o fornecimento de sangue ao cérebro 
está comprometido o que pode causar sérias e irreversíveis lesões (se-
quelas incapacitantes para o resto da vida).

Das pessoas afetadas, cerca de 70% ficam com algum prejuízo fun-
cional e 30% com dificuldades de locomoção o que acarreta bruscas 
mudanças na rotina. Pessoas independentes podem perder sua auto-
nomia subitamente e necessitar de auxílio para atividades simples do 
dia a dia.

Das pessoas afetadas, cerca de 
70% ficam com algum prejuízo 
funcional e 30% com dificuldades 
de locomoção o que acarreta 
bruscas mudanças na rotina”

AVC isquêmico pode ocorrer por obstrução de uma artéria e o hemorrágico por rompimento de um vaso  

QUEM PODE SER ACOMETIDO?

(Dr. Vanessa de Costa) A idade é um dos principais 
fatores de risco. É mais frequente a partir dos 50 anos 
(sendo que a incidência dobra a cada década a partir de 
então) mas pode acontecer em qualquer idade
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COMO PREVENIR?

(Dr. Vanessa de Costa) Controlar os fatores de risco tradicio-
nais continua sendo a melhor forma de prevenção de doenças 
cardiovasculares como o AVC. Manter o peso adequado, con-
trolar o estresse, sair do sedentarismo, ter uma alimentação 
saudável, não fumar e evitar bebidas alcóolicas é fundamental.
É importantíssimo passar por avaliações médicas de rotina vi-
sando controle de comorbidades como diabetes e hipertensão 
arterial. Picos de pressão arterial muito elevada (inclusive em 
gestantes) pode causar “derrame” hemorrágico, condição gra-
víssima. Assim também, o diagnóstico e tratamento de outras 
condições causadoras, como cardiopatias e apnéia do sono, 
depende da avaliação médica.

Manter o peso adequado, 
controlar o estresse, 
sair do sedentarismo, 
ter uma alimentação 
saudável, não fumar e 
evitar bebidas alcóolicas 
é fundamental na 
prevenção de AVC”

HOUVE AUMENTO DE 
CASOS EM JOVENS?

(Dr. Vanessa de Costa) Sim.  Entre as razões, 
está a maior facilidade no diagnóstico destes ca-
sos por melhora tecnológica e mais acesso aos 
exames (tomografia e ressonância), contabilizan-
do-se casos que poderiam passar despercebidos em 
outra época. 

Adicionalmente, as pessoas estão mais doentes. 
Os jovens vêm tendo hábitos de vida pouco saudá-
veis como sedentarismo, alimentação repleta de 
frituras, fast-food e produtos ultraprocessados, uso 
excessivo de álcool. Desta forma, estão expostos 
mais precocemente a fatores de risco como obesi-
dade, pressão arterial elevada, diabetes e colesterol 
alto. Estas condições estão associadas ao fator cau-
sal mais comum que é a aterosclerose (formação de 
placas de gorduras na parede dos vasos sanguíneos, 
doença típica da terceira idade). 

É importante lembrar que o uso de entorpecentes, 
como a cocaína, também pode provocar AVC. 

QUAIS AS CAUSAS?

(Dr. Vanessa de Costa) A causa mais comum é a aterosclerose que está intima-
mente relacionada aos hábitos de vida. Muitas vezes, uma situação crônica como a 
aterosclerose é agudizada em pacientes em estado inflamatório (como Covid e den-
gue). O AVC pode ocorrer em doenças cardíacas como alguns tipos de arritmia, pró-
teses ou doenças nas válvulas e pertuitos cardíacos. 

Ainda, deve-se atentar que as mulheres têm fatores de risco específicos que po-
dem ser agravados pelo uso de anticoncepcional oral ou reposição hormonal, princi-
palmente se associado ao fumo. Há, também, alterações próprias da gravidez.

Nas crianças e pessoas bem jovens, muitas vezes, a causa decorre de doenças au-
toimunes, causas genéticas ou congênitas (quando se nasce com a doença). 



8 Maravilha - Sexta-Feira 15 de Abril de 2022 - ED 671

DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

A fisioterapia no tratamento 
da incontinência urinária

CONHEÇA AS TÉCNICAS MAIS UTILIZADAS NA FISIOTERAPIA PÉLVICA

As disfunções miccionais 
nem sempre estão relaciona-
das com a idade e o envelhe-
cimento. Podem ocorrer em 
homens e mulheres, indepen-
dentemente da idade e nível 
socioeconômico. A perda de 
urina pode causar problemas 
psicossociais, higiênicos e se-
xuais. Um grande número de 
pessoas que sofre com a in-
continência urinária não pro-
cura ajuda profissional por 
vergonha ou por achar que 
esse problema é normal e se 
exclui do convívio social.

A fisioterapia pélvica é re-
conhecida como a primeira 
linha de tratamento conser-
vador dessas disfunções. Os 
músculos do assoalho pélvico 
têm a responsabilidade no su-
porte dos órgãos (bexiga, úte-
ro e intestino), na continência 
urinária e fecal.

“Para que os resultados 
da fisioterapia pélvica sejam 
bem-sucedidos em longo pra-
zo é necessário disciplina e 
comprometimento do pacien-
te com os exercícios propos-
tos, associados ou não a medi-
camentos.”

O tratamento fisioterapêu-
tico é simples, indolor, de bai-
xo custo e não invasivo. Tendo 
qualquer uma delas:
– Incontinência uri-
nária de esforço;
– Incontinência uriná-
ria de urgência;
– Incontinência urinária mista;
– Incontinência urinária 
pós-prostatectomia;

Fonte: site da SBU / Dra. Daniele Va-
rela, fisioterapeuta – Porto Alegre (RS)

As técnicas mais utilizadas 
pela fisioterapia pélvica para 
o tratamento da incontinência 
urinária são:

– Treinamento dos músculos do assoalho 
pélvico: através de exercícios específi-
cos, o paciente consegue identificar os 
músculos e realizar o treino individuali-
zado para a disfunção apresentada.
– Biofeedback Eletromiográfico: através 
de sinais auditivos ou visuais, se conse-
gue uma leitura e interpretação em tem-
po real da atividade elétrica das fibras 
musculares do assoalho pélvico, capaci-
tando o paciente a identificar os múscu-
los a serem trabalhados, aumentando a 
percepção sensorial, restabelecendo a 
coordenação e o controle motor volun-
tário, resultando numa melhora funcio-
nal e consequentemente dos sintomas 
urinários.
– Eletroestimulação: utilizada no for-
talecimento dos músculos de assoalho 
pélvico, melhorando a função urinária, 
aprimorando coordenação e força des-
ses músculos e inibindo as contrações da 
musculatura detrusora.
– Cones vaginais: são pesos que variam 
de 20g a 100g para o treinamento fun-
cional dos músculos do assoalho pélvico 
nas atividades diárias – orienta-se a 

inserir o cone na vagina durante 15 a 20 
minutos e caminhar. Há uma sensação 
de perda do cone, ocorrendo uma con-
tração dos músculos do assoalho pélvi-
co.
– Terapia Comportamental: o paciente 
é orientado sobre a ingestão de líquidos 
durante o dia e a noite, alimentos e be-
bidas que irritam o músculo da bexiga e 
regulares intervalos de micções.
Para que os resultados da fisioterapia 
pélvica sejam bem-sucedidos em longo 
prazo é necessário disciplina e compro-
metimento do paciente com os exer-
cícios propostos, associados ou não a 
medicamentos. Casos de incontinência 
urinária com procedimento cirúrgico, 
realiza-se a fisioterapia pré e pós-opera-
tória melhorando o resultado cirúrgico.

Quanto mais precoce o paciente for en-
caminhado e realizar a fisioterapia pélvica, 
melhor será o resultado do tratamento.

Na presença dos sintomas de incon-
tinência urinária, procure um urologista 
que, através do diagnóstico correto, sa-
berá indicar uma fisioterapeuta especia-
lizada e capacitada a tratar das disfun-
ções pélvicas.
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No Hospital São José de Ma-
ravilha tem o Grupo de Huma-
nização que coordenado pela 
assistente social Marizete Badia 
Fior. Formado por profissionais 
de áreas distintas tem a missão 
de levar aos pacientes e colabo-
radores um ambiente mais co-
laborativo e humanizado com 
diversas ações que geram o 
bem-estar. Na tarde de segun-
da-feira (11), o grupo recebeu 
os alunos do nono ano da Esco-
la de Educação Básica Nossa Se-
nhora da Salete, em uma ação 
desenvolvida em sala de aula. 
Liderados pelo professor Gil-
mar Schaefer os alunos desen-
volveram a ação social Carta da 
Solidariedade.  A atividade fez 
parte da disciplina de Religião. 
“Os estudantes escreveram car-
tas com mensagens positivas 

BOA AÇÃO 

Grupo de Humanização do Hospital São 
José recebe alunos da Escola Salete 
Estudantes do nono ano do educandário estiveram presentes para cumprir o 
projeto estudado por dois meses

para profissionais da saúde e 
mensagens de motivação para 
os pacientes internados”, expli-
ca Marizete. 

Segundo a assistente social 

esses momentos são importan-
tes pois viabilizam a interação e 
trabalhar com os adolescentes 
traz o sentimento da empatia, so-
lidariedade, respeito e gratidão.  

De acordo com o professor 
foi um projeto desenvolvido 
por dois meses com os alunos. 
“Para mim é uma satisfação 
grande representar este gru-
po, hoje cumpre-se um projeto 
trabalhado por dois meses, en-
tão tivemos aqui grandes emo-
ções, caridade e a empatia com 
o problema do outro”, ressalta 
Schaefer. 

Na oportunidade visitaram o 
hospital um grupo de 30 alunos 
que além de levar as cartas, tam-
bém interpretaram canções. 

A coordenadora do Grupo 
de Humanização do Hospital 
São José agradeceu a presença 
dos alunos e da mesma forma o 
professor também agradeceu 
a todos do hospital por poder 
oportunizar uma nova experen-
cia aos alunos. 

Alunos entregaram cartas para pacientes e profissionais

Grupo de Humanização do Hospital São José recepcionou os estudantes 

Fotos: Ascom
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Registro com a equipe da Apae de Maravilha 

REGIÃO

Sicoob Credial renova parceria com Apaes
Em compromisso com o de-

senvolvimento das comunida-
des em que está inserido, o Si-
coob Credial renova a parceria 
com as Apaes de Cunha Porã, 
Maravilha, São Carlos e Iracemi-
nha. A parceria consiste no pa-
gamento de um salário-mínimo 
por mês, durante todo o ano, a 
cada instituição. 

Conforme explica o presiden-
te do Sicoob Credial, Hermes 
Barbieri, somente em 2021, fo-
ram repassados R$ 52.800,00 
para as Apaes. “Estamos sem-

pre abraçando ações que vão 
ao encontro do nosso ideal de 
participar da construção de uma 
sociedade mais justa, igualitária 
e sustentável”, comenta.

O Sicoob Credial apoia tam-
bém outras iniciativas de entida-
des e instituições ligadas as áre-
as de educação, esporte, cultura, 
inclusão social e digital. “Enten-
demos que projetos locais po-
dem transformar a realidade das 
comunidades onde estamos in-
seridos, e assim incentivamos es-
sas ações”, finaliza o presidente.

Divulgação 

CARINE ARENHARDT 

Seguindo com uma elevação 
diária nos casos de dengue, Ma-
ravilha vai manter atendimento 
para pacientes com sintomas 
da doença durante este feria-
dão de Páscoa. Nesta sexta-fei-
ra (15) o atendimento será das 
16h às 20h. Os mesmos horá-
rios serão mantidos no sábado 
(16) e domingo (17), sempre no 
Ginásio Municipal. 

A Farmácia, que fica em ane-
xo a Secretaria de Saúde, na 
Rua 15 de Novembro, atende 
no sábado e domingo, das 16h 
às 20h. 

MAIS DE 2,3 MIL CASOS 
Os casos confirmados de 

Atendimentos ocorrem no Ginásio Municipal 

EPIDEMIA

Maravilha confirma primeiro óbito por 
dengue e mantém horário especial de 
atendimento no feriadão
Município está com mais de 2,3 mil casos confirmados da doença, com elevação 
diária nos números

dengue subiram para 2.348 na 
quarta-feira (13), última atuali-
zação divulgada pelo município 
até o fechamento desta edição. 

Seis pessoas estavam interna-
das e 129 aguardavam resul-
tado de exame. Somente na 
quarta-feira foram 129 novos 

diagnósticos. No mesmo dia, 
272 pessoas foram atendidas 
no centro para pacientes com 
sintomas de dengue. 

PRIMEIRO ÓBITO 
CONFIRMADO 
O município confirmou na quin-
ta-feira (14) o primeiro óbito de 
paciente com dengue no mu-
nicípio. A morte foi registrada 
ainda no dia 31 de março, mas 
o município tratava o caso como 
suspeito e aguardava a confir-
mação oficial do Lacem, sobre 
a causa da morte. A vítima era 
um idoso de 82 anos, que estava 
internado na UTI do Hospital 
São José. 

Arquivo/O Líder
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LEGISLATIVO

Com duas sessões, Câmara aprova galeria para 
ex-vereadoras e pedido de informações sobre 
salários, funções e cartão ponto de servidores
A última sessão ordinária de abril está marcada para a próxima segunda-feira

DA REDAÇÃO

A semana teve duas sessões ordiná-
rias realizadas pela Câmara de Verea-
dores de Maravilha. A primeira foi na 
segunda-feira (11), com destaque para 
a aprovação de um projeto de Resolu-
ção que objetiva a criação de uma Ga-
leria Lilás das ex-vereadoras do muni-
cípio. O projeto tem como autoras as 
vereadoras Eliana Simionato e Marclei 
Grando, aprovado por unanimidade 
em segundo turno.

Ainda em segundo turno foram 
aprovados dois projetos do Executivo 
Municipal. Um deles ratifica a 2ª altera-
ção do Protocolo de Intenções do Con-
sórcio Intermunicipal e Interestadual 
de Municípios, e o outro ratifica alte-
rações realizadas no Protocolo de In-
tenções, consubstanciado no texto do 
Contrato de Consórcio Público do Con-
sórcio de Inovação na Gestão Pública. 

Em primeiro turno foi aprovado 
projeto que altera o Protocolo de In-
tenções do Consórcio Público denomi-
nado de Agência Reguladora Intermu-
nicipal de Saneamento (ARIS), anexo 
da Lei nº 3.625/2012. O projeto foi 
aprovado em segundo turno na sessão 
da terça-feira (12), com restrições da 
bancada do PP.

Registro feito na sessão de terça-feira 

Ederson Abi /O Líder

PEDIDO DE INFORMAÇÕES SOBRE SERVIDORES 

Ainda entre os destaques da semana, na sessão de terça-feira, os vereadores 
Mozer de Oliveira (PL) e Orli Berger (PP) apresentaram requerimento pedindo 
informações sobre os cargos comissionados na prefeitura de Maravilha. Os 
vereadores querem saber informações como funções, salários e cartão ponto 
dos trabalhadores em cargos de confiança do município, ou seja, pessoas que 
atuam na administração e não são concursadas. 
Segundo os vereadores, o município deve enviar as informações que corres-
pondem de janeiro até o início de abril. Conforme eles, o objetivo do pedido é 
fiscalizar e exercer o papel de vereador. 
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS “Todas as pessoas se 

enganam, mas só as grandes 
pessoas reconhecem que se 
enganaram.”

Bernard Le Bovier de Fontanelle
PLANOS DE SAÚDE INDIVIDUAIS PREVEEM 
ALTA RECORDE DE 16% NESTE ANO

O reajuste dos planos de saúde individuais 
pode bater recorde e chegar a 16,3% neste 
ano, de acordo com projeções do setor. A ANS 
(Agência Nacional de Saúde Suplementar) é a 
responsável por determinar os percentuais de 
reajuste dos planos individuais todos os anos. 
O maior percentual autorizado até hoje foi de 
13,57% em 2016. A FenaSaúde (Federação 
Nacional de Saúde Suplementar) projeta que o 
aumento seja de 16,3% neste ano. A entidade 
diz que o cálculo considera a variação das des-
pesas assistenciais, a variação por faixa etária, a 
eficiência da operadora e a inflação do período. 
A Abramge (Associação Brasileira de Planos de 
Saúde) também prevê alta de 16,3%. Em nota, 
afirma que as despesas de 2021 foram maiores 
do que as de 2020, por causa da alta taxa de 
ocupação dos hospitais causada pela retomada 
dos atendimentos adiados em 2020 e pela se-
gunda onda de covid.

Gás de cozinha vai ficar mais barato, nas próximas 
semanas
No último dia 8 de abril, consumidores brasileiros receberam 

uma boa notícia referente ao barateamento do gás de cozinha. 
Nesta linha, a Petrobras anunciou uma queda de R$ 0,25 por quilo, 
no valor em que o produto vem sendo comercializado. Diante 
disso, o preço cobrado no botijão de 13 kg às distribuidoras sofreu 
uma redução de R$ 3,27, caindo de R$ 58,21 para R$ 54,94. Com 
a queda, o valor, em vigor desde o último domingo (9), deve refletir 
no bolso do consumidor. Vale lembrar, que um reajuste deste cunho 
no produto não ocorria há 152 dias (por volta de 5 meses). Em 
algumas localidades do país, o preço do botijão chegou a aumentar 
R$ 12 de um dia para o outro, atingindo a marca de R$ 130.

Antiglamour e estudiosa: quem é e o que faz a mulher 
mais rica do mundo

Françoise Bettencourt Meyers, 68, bilionária francesa herdeira da L’Oréal, é considerada a mulher 
mais rica do mundo em 2022, segundo a revista “Forbes”, com um patrimônio líquido de US$ 74,8 
bilhões (R$ 347 bilhões). Esta é a segunda vez em que ela aparece no topo da lista. A primeira foi em 
2018, depois da morte de sua mãe, Liliane Bettencourt (1922-2017), até então a mais rica do mundo. 
Conforme Nicole D’Almeida, em colaboração para o UOL, Françoise nunca se interessou pela vida de 
socialite de seus pais. Em vez do glamour, a herdeira escreveu livros sobre mitologia grega e relações 
judaico-cristãs. Seu livro mais recente foi publicado em 2008 com o título “Regard sur la Bible” (Um 
Olhar para a Bíblia). Atualmente, é casada com Jean-Pierre Meyers, neto de um rabino morto no cam-
po de concentração de Auschwitz, e tem dois filhos, Jean-Victor Meyers e Nicolas Meyers, que tam-
bém fazem parte do conselho da L’Oréal.

Vendas do comércio crescem 1,1% 
em fevereiro, segunda alta seguida

O volume de vendas do comércio varejista sal-
tou 1,1% em fevereiro, a segunda alta seguida 
após a elevação de 0,8% verificada em janeiro, 
mostram dados divulgados nesta quarta-feira 
(13) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Com a variação apresentada pela 
PMC (Pesquisa Mensal do Comércio), o setor figu-
ra 1,2% acima do patamar pré-pandemia e 4,9% 
abaixo do pico da série, alcançado em outubro 
de 2020. No acumulado do primeiro bimestre, o 
varejo acumula variação negativa de -0,1%. Já nos 
últimos 12 meses, o segmento cresceu 1,7%. As 
atividades que compõem o índice geral do setor, 
porém, ainda apresentam comportamentos dis-
tintos em relação a fevereiro de 2022. Livros, jor-
nais, revistas e artigos de papelaria, por exemplo, 
está 38,7% abaixo do nível pré-pandemia, enquan-
to artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e 
de perfumaria está 21,9% acima desse patamar.

GOVERNO LIBERA EMPRÉSTIMO PARA QUEM RECEBE 
BPC/LOAS (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA)

O benefício é pago aos idosos a partir de 65 anos que nunca contribu-
íram junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e para as pessoas 
com deficiência em situação de vulnerabilidade. Antes, não era permitido 
para quem recebesse o BPC ter acesso a essa linha de crédito, pois não era 
autorizada pelo INSS e esse público precisava recorrer aos empréstimos 
pessoais, cujas taxas de juros são mais altas. Agora com a Medida Provisó-
ria do Governo, o BPC vai poder contratar o empréstimo consignado com 
taxas de juros bem menores. Segundo informações do Ministério da Cida-
dania, o cidadão que recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC/
Loas) vai poder comprometer até 40% do benefício com o crédito consig-
nado, os juros serão de 2% e um prazo limite de pagamento de 48 meses. 
Lembrando que o desconto será diretamente na folha de pagamento.

Ambev colhe sua primeira 
safra de lúpulo em SC

Após 2 anos desde o início do 
projeto que fomenta e incentiva 
a produção local do ingrediente, 
a empresa promoveu o 1º Festival 
de Colheita de Lúpulo na Fazenda 
Santa Catarina, na quarta-feira, 
dia 13, em Lages. Além de impul-
sionar o desenvolvimento de uma 
nova cultura em solo nacional, o 
projeto beneficia diretamente a 
comunidade local, a agricultura fa-
miliar, a academia e o ecossistema 
cervejeiro. 
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Diones, que todos os seus sonhos sejam 
realizados e todos os seus desejos sejam 
alcançados. Feliz aniversário!

Gabriela, que Deus possa continu-
ar iluminando sua vida, e que você 
consiga realizar todos os seus sonhos. 
Você é uma pessoa merecedora de 
cada um deles! Parabéns! Elis, Feliz Aniversário! Que a vida 

continue te surpreendendo, ensi-
nando, te fazendo rir de tudo que já 
passou! Parabéns!! Homenagem de 
toda sua família e amigos! 

Gabrieli, que nesta nova etapa você 
abrace todas as oportunidades que 
aparecerem, aproveite todos os 
momentos e viva intensamente. 
Parabéns, felicidades!

Luciano, Feliz aniversário! Você mere-
ce o melhor, muita saúde, paz e amor, 
muitos anos de vida mais. Parabéns! 
Homenagem de sua família e amigos. 

Marcia, que Deus, em sua infinita bon-
dade, lhe dê tudo de bom que você 
merece. Que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Parabéns!
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Marina, Parabéns! Que Deus continue sempre te 
guiando e iluminando o seu caminho com muita 
saúde e prosperidade. Te amamos muito!

Sidiani, que Deus abençoe este dia e possa 
te presentear com aquilo que seu coração 
almeja, realizando todos os teus sonhos. 
Felicidades!

Nina, Parabéns! Muita 
paz, saúde e sucesso 
em sua vida.

Roberto, Feliz aniversário! Que a 
vida seja melhor a cada dia, que 
você consiga realizar todos os 
teus sonhos!!

Tatiana, pra você: Sonhos para 
realizar, realizações para viver, 
dinheiro para gastar, felicidade 
para sorrir e saúde pra curtir isso 
tudo. Feliz aniversário!

Yanca, Parabéns pelo seu aniversário! 
Que a sua vida seja sempre um jardim 
alegre e colorido! Felicidades.
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CLEITON FERRASSO 

Os alunos da escola Hea-
dway de Maravilha conquista-
ram o certificado internacional 
de proficiência do B2 First da 
Universidade de Cambridge. 
O título foi entregue no últi-
mo sábado (9). A Headway é 
uma das 52 mil instituições ao 
redor do mundo reconhecidas 
e escolhidas pela própria Cam-
bridge University para ser um 
centro preparatório de todas 
os exames que ela oferece. 

Segundo a proprietária, 
Kellin Von Borstel, com a nova 

qualificação, os alunos pode-
rão ter mais chance de estudar 
fora do país, trabalhar em em-
presas internacionais além de 
órgãos não-governamentais. 

Já para a instituição, ga-
rante maior qualidade na 
educação e a responsabilida-
de aumenta. 

“Traz um crescimento enor-
me para a escola, pois abre 
portas para pessoas da região 
se prepararem para exames 
internacionais. Existe a possi-
bilidade de futuramente a He-
adway ser um centro aplicador 
desses exames”, completa. 

RECONHECIMENTO

Alunos da escola Headway conquistam 
certificado internacional
Estudantes terão mais chance de estudar fora do país, trabalhar em empresas internacionais, 
além de órgãos não-governamentais

Alunos que conquistaram a certificação 

Alunos que receberam 
o certificado: 
- Ana Livia Dall’Agnol
- Ana Luiza Ogliari Perondi
- Caroline de Oliveira Engelmann

- Flavia de Marco
- Luiza de Oliveira Engelmann 
- Maria Carolina Pinheiro Renck
- Mathias Cassanelli Werner
- Samuel Luis Ballestreri Pfluck

Divulgação 



16 Maravilha - Sexta-Feira 15 de Abril de 2022 - ED 671

RESULTADOS

De forma digital, Sicredi realiza 
Assembleia Geral Ordinária 
Momento marcou a finalização do Ciclo Assemblear 2022

Como forma de levar informa-
ções sobre as ações desenvolvidas 
e também de oportunizar que os 
associados decidam o rumo da coo-
perativa, a Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG realizou seu Ciclo Assem-
blear 2022. Os momentos digitais 
e regionalizados ocorreram no mês 
de março, nos dias 8, 15 e 22, para 
os associados de Santa Catarina, 
Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 
respectivamente, que contaram 
com mais de 9,5 mil participações.

Fechando o período mais impor-
tante da vida de uma cooperativa, 
foi realizada a Assembleia Geral 
Ordinária (AGO), no último dia 9, 
também de forma digital, sendo 
transmitida diretamente da sede 
da instituição em Rodeio Bonito. 

Estiveram presentes, além da 
direção e conselhos da cooperativa 
e da diretoria executiva, represen-
tantes dos sócios-fundadores, co-
ordenadores de núcleo e Comissão 
Eleitoral, ex-dirigentes, assim como 
o prefeito de Rodeio Bonito (RS), 
Paulo Duarte, e o vereador, Ricar-
do Ribeiro, ambos representando 
as demais autoridades de todos 
os municípios onde a cooperativa 
atua. Além desses, os Coordenado-
res de Núcleo, que representam os 
mais de 102 mil associados, estive-
ram participando direto das agên-
cias de cada município. 

A pauta do dia envolveu a pres-
tação de contas, a destinação de re-
sultados, a eleição do Conselho Fis-
cal, o planejamento da cooperativa 
para o próximo ano, entre outros 
assuntos. Oportunidade em que 
os representantes referendaram a 
decisão dos associados, manifesta-
da nas assembleias regionalizadas. 

Analisando a evolução da co-
operativa, a presidente Angelita 

Marisa Cadoná assegura que 2021 
foi muito especial. “No ano passa-
do, ultrapassamos os 102 mil as-
sociados, somamos 36 agências 
e apresentamos um expressivo 
crescimento nos recursos adminis-
trados. Foi um ano que as expecta-
tivas foram superadas e um indica-
dor que demonstra esta evolução 
é a distribuição de R$ 17,8 milhões 
de resultados, que serão credita-
dos aos associados no dia 18 de 
abril – data que comemoramos 41 
anos, onde somados ao pagamen-
to de juros ao capital dos associa-
dos, totalizam mais de R$ 20,9 
milhões que retornam direto aos 
associados. Importante contabili-
zar os resultados econômicos e so-
ciais, pois se somarmos o valor da 
distribuição de resultados, o paga-
mento de juros ao capital, o Fundo 
de Desenvolvimento Regional, a 
ação solidária Juntos Fazemos o 
Bem e os recursos investidos nos 

programas e projetos sociais, a Co-
operativa entregou mais de R$ 26 
milhões ao quadro de associados 
e à sociedade onde está inserida. 

Nesse sentido, somos muito gra-
tos a todos que acreditam e inves-
tem na nossa instituição”, enaltece 
Angelita. 

FUTURA MAMÃE
Durante a Assembleia, a cooperativa mais uma vez inovou ao lançar 

o Programa “Futura Mamãe”. O objetivo é gerar conexão, informação 
e experiência com as associadas gestantes, pois é genuíno e faz parte 
dos princípios da instituição o investimento e desenvolvimento das 
pessoas. Serão turmas contínuas, com encontros mensais em forma-
to híbrido – digital e presencial –, com início em junho de 2022. Com 
esta novidade, atualmente são 15 iniciativas da cooperativa de impac-
to nas comunidades onde está inserida.  

Aniversário de 41 anos
Neste mês de abril, a Cooperativa está em festa, pois no 
dia 18 comemora 41 anos. Para celebrar a data, será rea-
lizada uma live, no dia do aniversário, às 19h30min, com 
a participação do palestrante Carlos Cogo, abordando o 
tema: “Cenários para o Agronegócio: oportunidades e de-
safios”. O palestrante tem uma trajetória consolidada no 
agronegócio, sendo consultor neste segmento há 30 anos. 

Assembleia Geral foi promovida em formato digital

Divulgação 
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Representantes da Agência de Maravilha acompanharam as informações

Pesquisa de Percepção e Satisfação
Sendo uma ferramenta de gestão e também uma baliza-

dora de ações, a cooperativa promoveu uma Pesquisa de Per-
cepção e Satisfação, entrevistando 3.243 pessoas, entre as-
sociados e não-associados, nos seus três Estados de atuação, 
nos últimos dois meses.

Nas quase 60 questões, utilizando metodologia qualitativa 
e quantitativa, a pesquisa buscou insumos para evolução do 
empreendimento. Os números alcançados foram satisfató-
rios, pois em vários itens os índices se aproximaram de 100%. 
Entre eles, produtos e serviços, que somaram 95,49%, entre 
satisfeitos e muitos satisfeitos. O nível de confiança na insti-
tuição foi de 97,37% e o grau de satisfação com o Sicredi che-
gou a 95,54% entre satisfeitos e muito satisfeitos. Também, 
96,10% dessas pessoas têm intenção de continuar fazendo 
negócios com o Sicredi. Além disso, 89,61% dos entrevistados 
recomendam a instituição e 70,22% utilizam o Sicredi como 
usa principal instituição financeira.

CONEXÃO COM O ASSOCIADO
Como continuidade do ciclo, buscando estar mais próximo e sem-

pre presente na vida dos associados, a cooperativa realizará no decor-
rer do ano, o “Conexão com o Associado”. Com a possibilidade de ter 
reuniões presenciais novamente, cada município contará com encon-
tros destinados a levar temas de interesses, ouvir os associados e es-
treitar ainda mais o relacionamento. 

Divulgação 
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O prefeito de Tigrinhos, Derli de 
Oliveira, juntamente com secretá-
rios e lideranças municipais recebeu 
no último dia 08, a visita do deputa-
do estadual Mauro de Nadal, que 
estava de passagem pela região. 
Durante o encontro foram debati-
dos diversos assuntos em prol do 
desenvolvimento do município. 

Na oportunidade, o prefeito 
agradeceu o deputado pelos inves-
timentos em Tigrinhos, atualmente 
De Nadal destinou R$ 200mil para 
o calçamento de acesso a linha 
Cabeceira do Tigrinhos, também 
investiu R$250 para a ampliação e 
reforma do C.E Professor Ivo Luiz 
Honnef, o projeto já foi licitado e 
será executado em breve. Na oca-
sião também fez a indicação dos 

ROTEIRO
Deputado Mauro de Nadal visita Tigrinhos e destina recursos

Lideranças recepcionaram o deputado que debateu sobre vários assuntos 

Participantes de Flor do Sertão avaliaram positivamente a oportunidade de se 

qualificaram na área

recursos para a importante ligação 
asfáltica de Tigrinhos a Bom Jesus 
do Oeste. 

Além disso, contribuiu com R$-
180mil para a construção da aca-

demia da saúde, obra essa que está 
sendo executada e também conta 
com R$250 mil de investimentos 
do deputado Padre Pedro e restan-
te de contrapartida do município. 

“Recebemos todas as autoridades 
que nos visitam com muito prazer, 
com o objetivo de conseguirmos 
auxílios para fazer nossa cidade 
crescer cada vez mais”, afirma Derli.

Divulgação 

Sete gestores públicos munici-
pais de Flor do Sertão participaram, 
entre os dias 11 e 12 de abril, de 
uma capacitação oferecida pelo Ins-
tituto de Estudos Municipais (IEM) 
na capital gaúcha: Media Training 
para Agentes Públicos. A formação 
abordava aspectos importantes 
para melhorar a comunicação en-
tre gestores e a população, desta-
cando a significativa contribuição 
de instrumentos e meios disponí-
veis para obter mais objetividade e 
assertividade. 

O curso foi conduzido pela jorna-
lista Julia Machado, que é especia-
lista em Comunicação e tem vasta 
experiência na área pública. Além 
de ajudar os participantes a com-
preender a dinâmica do relaciona-
mento com os diversos públicos da 
gestão pública, ela abordou as prin-
cipais técnicas de preparação para 

FLOR DO SERTÃO

Gestores participam de capacitação 
em Porto Alegre
O curso abordou aspectos importantes para melhorar a comunicação entre gestores e a população

transmitir informações de maneira 
eficaz, clara e objetiva, bem como 
para evitar erros de comunicação.

O curso contou com a participa-
ção de 18 gestores públicos, den-
tre eles os prefeitos de Barão de 

Cocais/MG e de Vale do Sol/RS. De 
Flor do Sertão participaram do cur-
so os secretários: Aline Engel (As-
sistência Social), Leandro Neuhaus 
(Educação), Maristela Valler (Saúde) 
e Rosmari Zanella (Administração), 

além dos gestores Maiko Stamm 
(Controle Interno), Eduardo Valer 
(Cultura, Esporte e Lazer) e Jo-
vir Zanuzzo (Chefe de Gabinete e 
Assessor de Comunicação). Além 
do vasto conteúdo transmitido 
pela assessora, disponibilizado em 
apostila, os participantes precisa-
ram atuar, colocando em prática o 
aprendizado.

Dentre as dinâmicas utilizadas, 
foi simulada uma coletiva de impren-
sa e cada aluno se preparou para 
entrar “no ar” e gravar um vídeo, 
de um a dois minutos, pelo qual foi 
avaliado pelos colegas e pelo corpo 
técnico do curso. Os participantes 
do curso avaliaram positivamente 
a oportunidade de se qualificaram 
na área, o que lhes possibilita atuar 
de forma mais eficaz no dia a dia da 
gestão pública, onde a boa comuni-
cação é indispensável. 

Divulgação 
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A equipe do Centro de Refe-
rência Especializado de Assistên-
cia Social (Creas), que integra a Se-
cretaria de Assistência Social, está 
trabalhando com os integrantes 
do Serviço de Proteção e Aten-
dimento Especializado à Família 
e Indivíduos (Paefi) os seguintes 
temas: Mulher Empoderada, o 
qual é voltado para o público fe-
minino e para homens – Potencial 
Humano, voltado para o público 
masculino. 

Além dos grupos preventivos, 
a equipe também atua junto com 
os adolescentes em cumprimen-

to de medida socioeducativa. O 
grupo reflexivo Basta Refletir 
e Agir para homens em cumpri-
mento de medida protetiva enca-
minhados pelo Poder Judiciário e 
o Grupo Reflexivo, o qual envolve 
mulheres vítimas de violência do-
méstica.

O Creas trabalha com o intui-
to de romper os ciclos de violên-
cia, bem como reparar os danos 
causados pelos mesmos. Atual-
mente, o Creas trabalha na cons-
trução de projetos voltados ao 
público adolescente a idosos que, 
em breve, serão apresentados.

A administração de Tigrinhos através do Departamento de Cultura pro-
moverá o 1º encontro “Elas cantam pra elas”, que será em comemoração 
ao dia da mulher e dia das mães. O evento será no dia 07 de maio, no giná-
sio de esportes a partir das 19h, na oportunidade será ofertado um jantar, 
sorteio de brindes, música ao vivo e muita diversão.  

ELAS CANTAM PRA ELAS

TIGRINHOS

Evento para as mulheres está sendo organizado

Creas retoma atividades coletivas

A administração de Flor do Ser-
tão, em breve iniciará a execução 
da pavimentação asfáltica no tre-
cho entre a cidade até a Linha Pe-
dra Branca. O asfalto nesse trajeto 
é uma prioridade, considerando 
ser a principal via de acesso do in-
terior à cidade, beneficiando diver-
sas localidades do interior e o tráfe-
go em geral.

No sábado (09), foi feito o ato de 
entrega da ordem de serviço para 
a empresa que executará a obra. 

O momento solene contou com a 
presença do deputado estadual Fa-
biano da Luz, que fez  o repasse de 
R$ 2 milhões, permitindo a obra. 

De início será feita a primeira 
etapa da pavimentação, cujo valor 
é de R$ 2.155.234,22. O valor total 
da obra é superior a R$ 3 milhões. 
A segunda etapa terá investimen-
tos de R$ 1.312,479,85. Esta é uma 
grande conquista do município, e 
trata-se do maior investimento da 
gestão. 

MELHORIAS
Entregue ordem de serviço para 
pavimentação asfáltica

Documento foi entregue a empresa que executará a obra no sábado (9)

Divulgação 

No último sábado (09), a 
Secretaria de Saúde junta-
mente com a Rede Femini-
na, realizaram um dia “D” 
para coleta de preventivos. 
A coleta foi realizada no 
Posto de Saúde Sede du-
rante todo o dia. Segundo a 
Secretaria a procura foi em 
bom número, com 97 cole-
tas realizadas.

Aproveitando o momen-
to foi feita entrega oficial da 
mesa ginecológica e de mais 
alguns equipamentos que 
serão usados nos atendi-

IRACEMINHA
Município oferece aulas 
de corte e costura

A prefeitura de Iraceminha por meio da Secretaria 
de Assistência Social/Cras iniciaram as atividades do 
Serviço de Convivência do Fortalecimento e Vivência 
(SCFV) de mulheres, junto a Casa da Cidadania na sala 
de costura. A oficina proporciona as mulheres conhe-
cimento básico sobre o corte e costura. As aulas são 
ministradas pela instrutora Geneci Ademar De Moura 
e pela orientadora social Rosilei Balbinot.

Conhecimento básico sobre corte e costura estão sendo repassados

Aparelho de ultrassom está entre os itens que foram entregues

Divulgação 

CUNHA PORÃ

Município recebe equipamentos 
para saúde feminina 
Município em parceria com a Rede Feminina adquiram 
os aparelhos que estão à disposição das mulheres

mentos. A aquisição se deu 
através de doação da Rede 
Feminina ao município no 
valor de R$ 27.524,53. Ainda 
foi oficializada a entrega de 

um novo aparelho de ultras-
som que irá equipar a sala, o 
equipamento foi adquirido 
com recursos próprios no 
valor de R$ 111.560,00.

Divulgação 
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As oficinas de dança e teatro coordenadas pe-
los professores Uesley Fernando Mohr e Fernanda 
Moreira Inhaia, organizaram apresentações para as 
crianças das redes municipais e estaduais de ensino 
de Cunha Porã. As apresentações foram realizadas 
no Clube Independente na terça-feira (12).  O tema 
escolhido foi a Páscoa, entre atores e bailarinos se 
apresentaram 95 crianças e adolescentes, ainda no 
período da noite foram realizadas várias brincadei-
ras onde os pais dos alunos também participaram.

Uma das brincadeiras lúdi-
cas mais conhecidas da Páscoa 
divertiu os alunos do Centro 
de Educação Infantil Chapeuzi-
nho Vermelho e da Escola Mu-
nicipal Professor Albano Bor-
re, em Bom Jesus do Oeste. 
Na terça-feira (12), foi realiza-
da a tradicional Caça aos Ovos, 
organizada pelas diretoras e 
realizada nas Unidades Esco-
lares, onde participaram todos 
os professores, estagiários e 
alunos da rede municipal de ensino.

Todas as crianças se envolveram na 
brincadeira, onde encontraram um ovi-
nho de chocolate e em seguida recebe-
ram mais um ovo do Coelho. O tradicional 

Na última semana o município de São Miguel 
da Boa Vista recebeu uma retro escavadeira 
que será usada pela Secretaria de Agricultu-
ra. A máquina teve recursos de emenda parla-
mentar do deputado Altair Silva no montante 
de R$ 200 mil e contrapartida do município de 
R$ 220 mil. Na entrega técnica estiveram jun-
to ao prefeito Vanderlei Bonaldo, vice prefeito 
Jairo Luft,  e demais lideranças municipais e do 
Partido Progressista. 

O prefeito ressaltou que nos próximos dias 
as máquinas fazem parte da renovação da 
frota e assim a diminuição de manutenção. 
“Agradecemos ao deputado Altair Silva pela 
destinação de recursos ao nosso município”, 
destacou. O vice prefeito menciona que nos 
próximos dias o município receberá um cami-
nhão caçamba para ampliar o atendimento a 
produtores rurais. 

TRADICIONAL 

Caça aos Ovos é realizada na rede 
municipal em Bom Jesus do Oeste
A Caça aos Ovos, tem como objetivo estimular a imaginação

Máquina foi entregue na última semana e será usada pela 

Secretaria de Agricultura

Nova sala para os aparelhos de ginástica e para 

fisioterapia estão sendo construídas

Caça aos Ovos, tem como objetivo esti-
mular a imaginação infantil, fazendo com 
que as crianças assimilem o significado da 
história e da tradição da Páscoa. Ao final 
os alunos se deliciaram com os ovinhos 
encontrados.

Fotos: Divulgação 

CUNHA PORÃ

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

MELHORIAS

Alunos das oficinas de dança 
e teatro fazem apresentações

Município é contemplado com 
nova retro escavadeira

Atividades de Páscoa são promovidas para alunos 

Academia está sendo ampliada em Flor do Sertão

Na terça-feira (12), o Serviço de Con-
vivência de Fortalecimento de Vínculos 
(SCFV) de São Miguel da Boa Vista realizou 
um dia com atividades referentes à Páscoa 
voltada ao grupo de crianças que frequen-
tam as aulas. As crianças tiveram brincadei-

ras orientadas pelos profissionais, cinema, 
gincana e ao final receberam uma recom-
pensa entregue diretamente pelo coelho e 
sua ajudante. Além disso no local foi oferta-
do almoço, lanche e algodão doce. No total 
participaram 45 crianças entre 7 e 11 anos.

Visando disponibilizar mais espaço e 
melhores condições de atendimento ao 
público frequentador a Academia da Saú-
de de Flor do Sertão está sendo amplia-
da. Além de uma nova e ampla sala para 
os aparelhos de ginástica e musculação, 
terá uma sala para a fisioterapia, que atu-
almente é realizada na Unidade de Saúde.

Serão investidos R$ 219.500,00 na 
obra, sendo 200 mil oriundos de transfe-
rência especial do Estado, via deputado 
Nilson Berlanda, e contrapartida do mu-
nicípio em R$ 19.500,00. A previsão para 
a conclusão da obra é de três a quatro 
meses.
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OBITUÁRIO
EDUARDO GUARDIA
O economista Eduardo Guardia, ex-ministro da 
Fazenda e CEO da BTG Pactual Asset, morreu no 
dia 11 de abril, aos 56 anos, vítima de câncer no 
cérebro. Guardia estava no BTG desde 19 de janeiro 
de 2019 e ocupou o cargo de ministro da Fazenda 
durante os últimos nove meses do governo Temer.

GILBERT GOTTFRIED
O ator e dublador  Gilbert Gottfried morreu 
no dia 12 de abril, aos 67 anos. Ele começou a carreira 
de comediante aos 15 anos e dublou várias animações 
da Disney. Gottfried trabalhou como ator em dezenas 
de produções, como em O Pestinha e Dr. Dolittle.

CEDRIC MCMILLAN
A estrela do fisiculturismo Cedric McMillan morreu 
no dia 12 de abril, aos 44 anos. Ele estava afastado 
das competições nos últimos anos por lesões e pro-
blemas de saúde. Em sua última aparição, ficou na 
sexta colocação no Arnold Classic de 2020. A última 
vitória dele aconteceu três anos antes, no Arnold 
Classic de 2017. Além disso, ficou em sétimo no 
Mr. Olympia em 2016 e em 2019. Nos últimos dois 
anos, o fisiculturista pegou covid-19. Em entrevista, ele afirmou que o corona-
vírus o levou a desenvolver pneumonia e problemas cardíacos.

RINCÓN
O ex-jogador colombiano Freddy Eusébio Gustavo 
Rincón Valencia, mais conhecido como Rincón, morreu 
no dia 13 de abril, aos 55 anos. Ele não resistiu aos 
ferimentos poucos dias após um grave acidente de 
carro. Nascido em Buenaventura, o ex-volante e meia 
se destacou no time local, antes de passar por Tolima, 
Independiente Santa Fe e América de Cali, chegar à 
seleção colombiana e ir jogar no exterior, inclusive no 

Real Madrid. No Brasil, teve ótima passagem pelo Pal-
meiras, mas foi no maior rival, o Corinthians, que formou, ao lado de Vampeta, 
uma dupla inesquecível com diversas conquistas. Ele ainda atuou por Santos e 
Cruzeiro.

IVAN LUIZ SCHOERNER
Faleceu no dia 6 de abril, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, aos 55 
anos. Seu corpo foi velado no Memorial 02 do Jardim dos Ipês em São Miguel 
do Oeste e sepultado no Cemitério Parque Jardim dos Ipês.

RUDI BAUNGARTNER
Faleceu no dia 7 de abril, em Cascavel (PR), aos 67 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

EMA VOLKWEIS
Faleceu no dia 8 de abril, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, aos 90 
anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

JANDIR ROVERSI
Faleceu no dia 8 de abril, no Hospital São José, aos 81 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

HEDO RUDY SCHNEIDER
Faleceu no dia 9 de abril, no Hospital São José de Maravilha, aos 85 anos. Seu 
corpo foi velado na capela mortuária municipal e sepultado no cemitério muni-
cipal de Maravilha.

ARTEMIO LUIZ ZORZI
Faleceu no dia 9 de abril, no Hospital Regional, aos 52 anos. Seu corpo foi vela-
do na Igreja da Linha Alto Caçador e sepultado no cemitério da comunidade.

SIRLANE MARIA SCHUARTZ
Faleceu no dia 9 de abril, no Hospital de São Miguel do Oeste, aos 50 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica de Bom Jesus do Oeste e sepultado no 
cemitério municipal de Bom Jesus do Oeste.

LOURDES MARIA PICOLO BASSO
Faleceu no dia 10 de abril, no Hospital de Descanso, aos 89 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária de Belmonte e sepultado no cemitério municipal 
de Belmonte. 

ENIO RECKZIEGEL
Faleceu no dia 10 de abril, em sua residência, aos 69 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no cemitério de Paraíso. 

EDGAR FRANCISCO GIUSTI
Faleceu no dia 10 de abril, no Hospital São Paulo em Xanxerê, aos 73 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

DARCI JOÃO GRIZZOTI
Faleceu no dia 11 de abril, em sua residência, aos 63 anos. Seu corpo foi velado 
na capela mortuária municipal de Maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha.

IRENA FEILSTEICKER
Faleceu no dia 11 de abril, no Lar de Idosos de Cunha Porã, aos 92 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Evangélica de Bom Jesus do Oeste e sepultado no 
cemitério municipal de Bom Jesus do Oeste. 

ERCILIA LOCATELLI DA SILVA
Faleceu no dia 12 de abril, no Hospital São José de Maravilha, aos 94 anos. Seu 
corpo foi velado no salão católico do Bairro União e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

ANA STEFANELLO ULIANA
Faleceu no dia 13 de abril, no Pronto Atendimento de Anchieta, aos 93 anos. 
Seu corpo foi velado no salão da Linha Gaúcha e sepultado no cemitério muni-
cipal de Anchieta.

IRINEU KUHN
Faleceu no dia 14 de abril, em sua residência, aos 83 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de São José do Laranjal, em Iraceminha, e sepultado no cemi-
tério da comunidade.

REONITA ROSA KIRSTEN
Faleceu no dia 13 de abril, no Hospital Pompéia em Caxias do Sul, aos 86 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha Primeirinha, em Romelândia, e 
sepultado no cemitério municipal de Romelândia.
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Uma jovem, de 22 
anos, sofreu ferimentos 
graves em um acidente 
de trânsito do tipo colisão 
lateral entre camionete e 
motocicleta por volta das 
17h30 de terça-feira (12), 
na linha São Domingos, 
em São José do Cedro.

Segundo os bombei-
ros, a vítima era condu-
tora da moto Honda Biz 
125 ES placa de São José 
do Cedro e encontrava-
-se ainda com o capace-

te. Ela foi conduzida ao 
Hospital de São José do 
Cedro para atendimento 
médico, mas não resistiu 
e morreu. Ela foi identifi-
cada como Luciana Carlet 
Dalavalle.

O condutor da camio-
nete S10, Placas de Dioní-
sio Cerqueira, de 22 anos, 
encontrava-se no local e 
nada sofreu.

A PRF foi acionada. A 
causa do acidente não foi 
informada.

O motorista do ve-
ículo Peugeot, empla-
cado em Blumenau, 
que causou um grave 
acidente de trânsito 
na madrugada do 
último sábado (09), 
em São Miguel do 
Oeste, foi posto em 
liberdade. Ele havia 
sido preso em fla-
grante por embriaguez ao volan-
te, depois de se envolver em um 
acidente de trânsito que resultou 
na morte de um motociclista, de 
53 anos. Depois do acidente, o 
homem foi submetido ao teste 
do bafômetro e o resultado con-
firmou que ele dirigia sob efeito 
de álcool.

Após os procedimentos na Dele-
gacia de Polícia Civil, foi arbitrado o 
pagamento de R$ 15 mil de fiança. 
Inicialmente não houve a quitação 

Motocicleta bateu na lateral do veículo no interior

Veículo foi entregue no pátio da Companhia de Maravilha

TRÂNSITO

Jovem de 22 anos morre após grave 
acidente de trânsito em São José do Cedro
Estudante morreu na terça-feira no interior do município

Divulgação 

LIBERADOINVESTIMENTO
Após parcelar fiança, motorista 
que causou acidente com morte 
deixa prisão

Polícia Militar de Maravilha recebe 
veículo transformado em base móvel

A 3ª Companhia de Polícia Mi-
litar recebeu na tarde de quarta-
-feira (13) um veículo novo para o 
trabalho na região de Maravilha. 
A entrega foi realizada na sede da 
Companhia, com a presença do 
comandante em Maravilha, tenen-
te Junior Tatsch, e do comando 
do 11º Batalhão de São Miguel do 
Oeste, Coronel Jailson Franzen. 

De acordo com o tenente Ju-
nior, o veículo (Sprinter) é uma base 
móvel equipada com tomadas, 
energia elétrica, bateria, smartpho-

ne, cones e oito lugares. A van será 
utilizada para trabalho no trânsito, 
em grandes eventos e feiras.

O veículo foi adquirido com 
emenda parlamentar do deputado 
Onir Mocellin no valor de R$ 200 
mil, mais R$ 58 mil do fundo de 
trânsito do Estado para adaptação. 

Em entrevista à Rádio Líder, o 
tenente Junior agradeceu o inves-
timento e disse que está feliz em 
assumir o comando e já receber um 
grande investimento para o traba-
lho na região.

Marcos Lewe/WH Comunicações

do referido valor, sendo assim, o 
motorista permaneceu preso.

No mesmo dia do acidente, du-
rante a tarde, após audiência de 
custódia, foi dada a possibilidade 
de parcelamento do valor da fian-
ça, em cinco vezes, condição que 
foi aceita pelo homem. 

Mediante o pagamento da pri-
meira parcela, no valor de R$ 3 mil, 
o motorista foi liberado da prisão.

O caso continua sendo investiga-
do pela Polícia Civil.

Ederson Abi /O Líder
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Um motorista colidiu com 
o próprio carro na traseira da 
viatura da Polícia Militar, que 
estava estaciona, em Maravi-
lha. O fato foi registrado na 
madrugada de sábado (9) nas 
proximidades de um bar do 
Centro. A polícia fazia o traba-
lho ostensivo quando foi sur-
preendida. 

Imediatamente, a PM abor-
dou o condutor e ofereceu o 
teste do bafômetro, mas ele 
se recusou a fazer. No entanto, 
segundo a polícia, o motorista 
estava em visível estado de em-
briaguez. Ele ainda desacatou 
os policiais. Após os fatos, o 
homem foi preso e conduzido 
para a delegacia por dirigir sob 
efeito de álcool e desacato.

A Polícia Civil de São Paulo 
investiga um golpe milionário 
ocorrido naquele Estado em 
que um grupo criminoso criou 
uma empresa de fachada e 
depois de alugar centenas de 
automóveis de uma locado-
ra, desapareceu da sua sede 
após sublocar os veículos para 
terceiros com a promessa de 
recebimento de parte dos va-
lores investidos ao final do 
contrato.

O golpe consistia basica-
mente em alugar veículos para 
pessoas físicas por um período 
de pouco mais de um ano, pro-
metendo devolver ao final do 
contrato todo o valor pago de 
forma antecipada com o alu-
guel do veículo.

Além disso, o grupo prome-
tia ganhos mensais de aproxi-

madamente 10% para as pesso-
as que investissem na empresa, 
tendo sido identificadas diver-
sas vítimas no Estado de São 
Paulo que aplicaram recursos 
na empresa e depois de rece-
ber algumas parcelas deixaram 
de ser remuneradas.

A Polícia Civil de Maravilha 
após tomar conhecimento de 
que um dos veículos subloca-
dos pela empresa de São Pau-
lo estaria nesta cidade realizou 
diligências e conseguiu recu-
perar na tarde de terça-feira 
(12), um Toyota Corolla, ano 
2021, avaliado em mais de 
R$140.000,00, que havia sido 
locado por um maravilhense 
pelo valor de R$ 65.000,00 por 
um período de 18 meses, com 
a promessa de devolução to-
tal do valor investido (cashba-

ck) ao final do contrato.
Como o veículo foi adquiri-

do pela empresa em São Pau-
lo de forma criminosa e por 
haver registro de furto o au-
tomóvel foi apreendido para 
ser devolvido para a vítima.

A Polícia Civil esclarece 
que o caso investigado é uma 
nova modalidade de pirâmi-
de financeira que somente se 
sustenta com a entrada de no-
vas pessoas que são atraídas 
por altas remunerações e ga-
nhos fáceis, motivo pelo qual 
orienta que as pessoas fiquem 
atentas e não invistam em em-
presas, pessoas ou aplicações 
financeiras que prometem ga-
nhos muito altos ou fora dos 
normalmente pagos pelo mer-
cado, pois a perda financeira 
pode ser muito grande.

SUSTO 

Capotamento de caminhão interdita a 
SC-161 entre Flor do Sertão e Romelândia
Acidente envolveu também um veículo de passeio

O capotamento de um cami-
nhão, de Missões-RS, na segun-
da-feira (11), carregado com 
bebidas, interditou completa-
mente o trânsito na rodovia SC-
161, próximo ao trevo de acesso 
ao município de Romelândia. O 
motorista, de 50 anos, não teve 
ferimentos. 

Conforme a Polícia Rodoviária 
Estadual, a interdição ocorreu no 
trecho entre Flor do Sertão e Ro-
melândia.

A colisão também envolveu 
um veículo Verona de Anchieta, 
que ficou danificado. O moto-

rista de 33 anos não teve feri-
mentos.

De acordo com a PMR, o trân-

sito foi liberado em meia-pista às 
9h30 e uma equipe promoveu a 
retirada do caminhão do local. 

Carreta interditou totalmente a rodovia e interrompeu o trânsito

Veículo se envolveu no acidente, mas 

motorista não se feriu

Fotos: João Rodrigues da Fonseca/WH Comunicações

POLÍCIA CIVIL

Maravilhense cai em golpe após alugar 
veículo por R$ 65 mil 

MARAVILHA
Motorista bate 
carro em viatura 
policial estacionada 
e é preso
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INÍCIO

Vôlei sub-18 compete na Liga Oeste 
no fim de semana
Etapa foi na cidade Chapecó no sábado (09) e domingo (10)

No último fim de se-
mana em Chapecó as 
equipes feminina e mas-
culina da Secretaria de 
Esportes, Juventude e 
Lazer (SEJL)/ Vida Vôlei 
Maravilha participaram 
da primeira fase da Liga 
Oeste de Vôlei categoria 
sub-18.

No sábado (09) as me-

ninas jogaram e os resul-
tados foram: vitória so-
bre Palmitos 2 sets a 1, 
derrota para Chopinzi-
nho  por 2 sets a 0, vitó-
ria sobre Cunha Porã por 
2 sets a 0 e na semifinal 
derrota para Chapecó 
por 2 sets a 1, na dispu-
ta de terceiro lugar vitó-
ria novamente sobre Pal-

mitos por 2 sets a 0.
Já no domingo (10), 

foi a vez do time mascu-
lino e contra Cunha Porã 
derrota por 2 sets a 0 
contra Pato Branco , ou-
tra derrota por 2 sets a 
0, por 2 sets a 0 também 
foi a derrota contra Pal-
mitos e contra  Chapecó 
derrota por 2 sets a 0.

 “Foi nossa primeira 
competição do ano na 
categoria sub-18, então 
a falta de ritmo de jogo 
é normal, mas já pode-
mos perceber uma boa 
evolução de nossos atle-
tas, e iremos corrigir 
nossos erros nos próxi-
mos treinos e etapas”, 
ressalta o técnico Tho-

mas Zardo, ele agrade-
ce a Administração mu-
nicipal, e especial a SEJL, 
o patrocinador Macro-
lar pelo apoio, e todas as 
condições para competir 
e treinar.

De acordo com Zardo 
a próxima competição 
será a Liga Oeste da ca-
tegoria sub-17 em Maio.

Rapazes ficaram em quarto lugar na etapa O time feminino conquistou a terceira colocação 

Fotos: Divulgação

Em São Miguel da Boa 
Vista está em andamento 
o Campeonato Municipal 
de futsal e de vôlei. No 
último sábado (09), teve 
rodada e no sábado (16), 
também vai haver os jo-
gos. Pelo naipe feminino 
jogaram Toca Bola 4 x 0 
As patroas, Virtuosas 1 x 
2 Atitude Feminina. Pelo 

masculino força livre, inde-
pendente 4 x 2 Juventus 
e Baile de Munique 0 x 4 
Móveis Queiroz. No vete-
rano Palmeiras 4 x 3 Res-
peita os Véinhos e Guaicu-
rus 3 x 3 Vista Alegre. No 
Campeonato Municipal 
de Vôlei teve os seguintes 
resultados última Hora 2 x 
0 Unsa Bier e Cobra Kai do 

Vôlei 2 x 1 Red Bull. 

PRÓXIMA 
RODADA 

No sábado (16), a partir 
das 16h, no ginásio munici-
pal tem pela categoria for-
ça livre Atlético x Atlético 
Boa Vista, depois pela ca-
tegoria veteranos jogam, 
Palmeiras x Vista Alegre, 

em seguida se enfrentam 
no naipe feminino Virtu-
osas contra As Patroas, o 
próximo jogo é pela força 
livre entre Móveis Queiroz 
e Independente, depois 
é a vez do vôlei com dois 
jogos na sequencia o pri-
meiro é entre Última Hora 
e Red Bull e Cobra Kai do 
Vôlei x Unsa Bier, depois 

do vôlei o futsal volta em 
quadra com a categoria 
veteranos para o duelo 
entre Guaicurus e Respei-
ta os Véinhos, mais tarde 
pela força livre masculino 
jogam Juventus x Baile de 
Munique e o último jogo 
da rodada é no naipe fe-
minino entre Toca Bola e 
Atitude Feminina.

MUNICIPAL

Futsal e vôlei em São Miguel da Boa Vista têm 
rodada no Sábado de Aleluia 
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SUCESSO 

Maravilhense vice-campeã da Superliga B participa 
do Programa Atualidades

No fim de semana em Mara-
vilha começou o Campeonato 
Municipal de Futebol – Taça 
Odi Sports/Aracnomania. Os 
jogos aconteceram na Linha 
51, Primavera Alta e no Está-
dio Osvaldo Gomes Werner. 

Na Linha 51 o Madalozo foi 
derrotado pelo 4S Amizade, 
nas duas categorias. Pelo as-
pirante placar d e2 a 0 e no 
principal 1 a 0. Já no Estádio 
Osvaldo Gomes Werner joga-
ram União e Esportivo Bela 
Vista. Na categoria aspirante 
2 a 1 para o União e no prin-
cipal empate em dois gols. Na 
Linha Primavera Alta o time 
da casa, na categoria aspiran-
te empatou em um gol com 
o Canarinho da Água Parada 

Madalozo estreou contra a equipe do 4S Amizade fora de casa 

Glaucia contou como foi o período meteórico entre Maravilha e Brusque 

PONTA PÉ INICIAL

Campeonato Municipal começa 
em Maravilha 
Competição tem o patrocínio da Odi Sports e Aracnomania 

Divulgação 

e no principal vitória da repre-
sentação de Água Parada pelo 

placar de 3 a 2. 
No fim de semana de Páscoa 

por causa do feriadão não vai ha-
ver rodada. 

Na quinta-feira (14), o espa-
ço do esporte local do Progra-
ma Atualidades da Líder FM 
contou com a presença da vice-
-campeã da Superliga B Nacio-
nal de Vôlei, Glaucia Ludescher. 
Ela tem 17 anos e há quatro 
meses saiu de Maravilha para 
jogar por Saudades e ingressou 
no vôlei profissional do Abel 
Moda Vôlei de Brusque.  

Atleta de estatura de 1,82 
é a primeira vez que ela veste 
uma camisa profissional e está 
garantida com contrato reno-
vado para a Liga A, pela mes-
ma equipe catarinense. Glaucia 

foi uma descoberta do traba-
lho dos professores Edinar Zar-
do e Thomas Zardo, no projeto 
Vida Vôlei de Maravilha.

A maravilhense fez parte 
do grupo que disputou a final 
contra o São Caetano B. A final 
da competição foi disputada 
na segunda-feira (11), em São 
Caetano do Sul e terminou em 
3 sets a 2 para o time da casa. 
As parciais foram de 25 a 23; 
20 a 25; 23 a 25; 28 a 26 e 15 
a 12.

A entrevista completa pode 
ser assistida na página do Fa-
cebook da Rádio Líder FM. 

Cleiton Ferrasso/O Líder
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 ONEIDE BEHLING

MARAVILHA FUTSAL 

Seja sócio torcedor do futsal. Assim você ajuda a 
manter o time e auxilia na busca por reforços. Com R$ 
150,00 você ganha a camiseta, pode escolher a verme-
lha ou azul! A carteirinha de sócio dará acesso aos jo-
gos em casa. Os desafios na temporada são na Série 
Ouro, Copa Santa Catarina e JASC. É hora de ajudar 
nosso futsal de Maravilha.

BRASILEIRÃO 

Na primeira roda-
da da Série B o Grêmio 
empatou com a Pon-
te Preta, atuação ruim 
fora de casa. Tricolor 
recebe a Chapecoense 
nesta sexta-feira, às 
19h, na Arena. Obriga-
toriamente tem que 
vencer a partida para 
tornar o empate com 
a Macaca um resulta-
do, digamos, interes-
sante. Neste contexto 
seriam quatro pon-
tos em dois jogos. Es-
taria fazendo o tema 
de casa. Já na terceira 
rodada o Grêmio terá 
um adversário que vai 
brigar por vaga na Sé-
rie A, que é o Guara-
ni de Campinas, na 
quinta-feira (21), às 
16h30, jogo também 
na casa gremista. En-
tão uma vitória con-
tra a Chapecoense, 
combinado com um 
triunfo sobre o Guara-
ni, o Imortal arranca-
ria com 7 pontos e fi-
caria numa situação 
cômoda neste início 
de segunda divisão.

SEMANA 
INTERESSANTE 

Internacional tem o 
Fortaleza domingo no 
Beira-Rio, às 18h. No pri-
meiro jogo uma derrota 
previsível contra o Atlé-
tico-MG. Mas imaginem 
uma sequência do Inter 
tropeçando, empatan-
do com o Fortaleza, fica-
ria com um ponto em seis 
disputados. E o terceiro 
jogo do Colorado no Bra-
sileirão será no Rio de 
Janeiro, no outro sába-
do (23), às 19h30, contra 
o Fluminense. Se o Inter 
empatar com o Fortale-
za e perder para o Flumi-
nense arrancaria na com-
petição com um ponto 
em nove. Colorado pre-
cisa inverter isso, tem 
que vencer o Fortaleza 
e aí se permitir empatar 
com o time carioca. So-
maria quatro pontos em 
nove. Aproveitamento mí-
nimo necessário para res-
pirar no campeonato.

CHAPECOENSE 

Presidente Nei Maidana luta dia após dia pelo 
equilíbrio financeiro da Chapecoense. Foi aprova-
do a criação de um projeto de clube empresa. A 
ideia é no formato com 95% ficando com o clube 
e 5% com investidores. Pouco atrativo ao merca-
do e o projeto ficou na geladeira. O problema é 
a dívida gigantesca. Um pedido de recuperação 
judicial está em andamento. Hoje, a dívida gira 
em R$ 180 milhões.


