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Prazo para regularizar ou 
emitir título de eleitor 
encerra quarta-feira 

ELEIÇÕES 2022

No dia 4 de maio será feito o fechamento do 
cadastro eleitoral para o pleito deste ano 

PÁGINA 3

Baile da Rainha vai escolher as 
novas soberanas de Maravilha 
Inscrições de candidatas encerram nesta sexta-feira 
(29), no Departamento de Cultura. Concurso é parte das 
festividades dos 64 anos do município

PÁGINA 11

SEGUINDO COM GRAVE CENÁRIO 
DE EPIDEMIA, MUNICÍPIO FAZ 
VISTORIA NO RIO IRACEMA 
EM BUSCA DE FOCOS DO 
AEDES AEGYPTI 

Laudo apontou que não 
há criadouros no leito do 
rio. No entanto, a equipe 
de endemias segue 
encontrando muitos focos 
em terrenos da cidade 

DENGUE 

PÁGINA 5
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MARAVILHA
Provas do concurso público e processo seletivo serão neste domingo
CARINE ARENHARDT 

As provas serão realizadas du-
rante a manhã e tarde de domingo 
(1º) para preencher as mais de 40 
vagas oferecidas pela prefeitura 
de Maravilha. Durante a manhã 
ocorrem as provas do concurso pú-
blico, com os candidatos divididos 
em dois locais. Na escola Caic serão 
realizadas as provas para as vagas 
de motorista de veículos pesados, 
operador de máquinas, técnico em 
informática, agente de endemias, 
auxiliar de serviços gerais da educa-
ção e agente educativo. 

Na Unoesc serão realizadas as 
provas para os cargos de vigilante 
sanitário, técnico em enfermagem, 
auditor de obras, médico gineco-
logista e obstetra, médico pedia-
tra, arquiteto e urbanista, biólogo, 
engenheiro civil, odontólogo buco 
maxilo, farmacêutico, médico vete-
rinário, médico, odontólogo, enfer-
meiro e técnico em saúde bucal. 

Já o teste seletivo para contra-
tações temporárias terá as provas 
aplicadas durante a tarde na Uno-
esc. São 20 vagas a serem preen-
chidas, divididas entre auxiliar de 
serviços gerais, motorista da saúde, 

motorista de transporte coletivo, 
motorista de veículos leves, agen-
te comunitário de saúde, monitor 
para oficina de artesanato, assis-
tente social, educador social, fisio-

terapeuta, médico clínico geral, 
professor de dança e psicólogo. 

Os candidatos podem acessar 
no site da prefeitura as informações 
sobre o local de prova e horários. 

Um dos locais de prova será na Unoesc. Durante a manhã também tem provas aplicadas 

na Escola Caic 

Arquivo/O Líder
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CARINE ARENHARDT 

O prazo final de regulari-
zação dos títulos de eleitor 
encerra na próxima quarta-
-feira (4), data limite também 
para emissão de novos títulos 
e transferências de domicílio 
eleitoral. Para atender um 
possível aumento na deman-
da nestes últimos dias, o Car-
tório Eleitoral de Maravilha 
divulgou os horários especiais 
de atendimento. 

Até esta sexta-feira, dia 29, 
o atendimento segue entre às 
12h e 19hs. Já no sábado (30) 
a equipe vai atender das 9h 
às 15h. Na próxima semana, 
entre a segunda-feira (2) e a 
quarta-feira (4), o atendimen-
to é estendido das 9h até às 
19h. 

Conforme o chefe do Car-
tório Eleitoral de Maravilha, 
Ademir Hemming Johann, é 
recomendado que o eleitor 
faça o agendamento para re-
ceber o atendimento presen-
cial, pelo número 0800 647 

ATENDIMENTO PRESENCIAL

Cartório divulga horários especiais 
para fechamento do cadastro eleitoral 
Prazo final para regularizações, emissão de novos títulos e transferências 
encerra na próxima quarta-feira 

3888 ou no site do Tribunal 
Regional Eleitoral de San-
ta Catarina (TRE). Quem não 
agendar recebe senha por or-
dem de chegada e pode en-

frentar filas em alguns horá-
rios. 

Além do atendimento pre-
sencial, os eleitores também 
podem optar pelos serviços 

online. Todo processo de re-
gularização do título, assim 
como a emissão dos novos 
documentos, pode ser feito 
no site do TRE. 

Atendimento presencial pode ser agendado 
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

Ridículo para o estado. Na ver-
dade, todo mundo já sabia que 
a 163, trecho entre São Miguel e 
Dionísio, estava sim entre as pio-
res do país. Mas para ser conside-
rada a “pior estrada do Brasil”, isto 
deve despertar ao menos preocu-
pação daqueles que são respon-
sáveis por isto. E também, lógico, 
deve preocupar a classe política. 
Naturalmente, porque a classe 
política é detentora de um man-
dato, concedido pela população 
através do voto, e que lhe outorga 
uma autoridade tácita para agir 
em nome desta mesma sociedade 
que o elegeu. Ou seja, os políticos 
têm dever de atuarem, agirem, 
em causas que digam respeito aos 
interesses da população, inclusive 
quanto a nossas estradas. Mas va-
mos lá: Por que esta alcunha? Sim-
ples. Quem fez o estudo foi a Con-
federação Nacional do Transporte 
e, por conta disso, a análise apon-
tou exatamente o que a grande 
maioria já sabia – ou já esperava. O 
pior trecho do Brasil fica sim aqui 
no extremo oeste, e tem 59 quilô-
metros. De São Miguel a Dionísio 
Cerqueira. A matéria, que acessei 
no G1 – Santa Catarina, ainda men-
ciona que o Ministério da Infraes-

Julio Cavalheiro/Secom/Divulgação

POR QUE SE CHEGOU A ESTA SITUAÇÃO?

Tudo começou lá nos idos de 2011, ao que lembro. Uma imensa “revitalização” da rodovia 
estava anunciada. Hoje, estamos há onze anos do início daquela malfadada obra. Desde aquele 
tempo, trocaram governos, trocaram mandatários, mas ninguém resolveu, ninguém arrumou. As 
empresas que ali passaram “comeram” o dinheiro das verbas públicas e vazaram. Uma, entrou em 
recuperação judicial e não pagou ninguém. Hoje, não se tem uma informação correta, concreta, 
do que vai acontecer. E não adianta virem falar que há uma empresa, que há um cronograma de 
obras para serem feitas, e que estas obras irão se concluir em um ou dois anos. Mentira. A gente 
sabe que isto não vai acontecer, porque já vimos este filme. Descaso total, incompetência, falta 
de vergonha na cara? Tudo isto, com certeza. Ah, e falta de fiscalização e de cobrança também. 
Em resumo, que este resultado da pesquisa feita pela CNT possa ao menos mexer nos brios de 
alguém, da classe política, dos governantes, inclusive do governo do estado, já que a palhaçada 
se dá aqui em solo catarinense. A população está cansada. O resultado da pesquisa é apenas uma 
constatação do que todos nós já sabemos. E que belo título para Santa Catarina. Detentora da 
pior rodovia do país! Não somos fracos não! Ridículo. 

PIOR RODOVIA DO PAÍS ESTÁ AQUI. E AGORA?
trutura não havia dado retorno até 
o fechamento da reportagem. Na 
verdade, não respondeu até ago-
ra. Não efetuou obras necessárias 
até agora, e tudo o que foi feito foi 
uma obra no viaduto de São José 
do Cedro, que não dava mais para 
aguentar. Veja ainda o que diz a 

matéria: “O trecho da BR-163 é 
considerado péssimo em todos 
os três grupos de características 
analisadas pelo estudo. O primei-
ro deles diz respeito às condições 
de pavimentação, seja da via de 
rolamento ou do acostamento. O 
segundo trata da sinalização, com 

dados que vão do estado das fai-
xas à legibilidade das placas”. Em 
resumo nada está certo. E o pior 
é que nada irá se acertar imedia-
tamente. Não há resposta satisfa-
tória de ninguém, é um descaso 
total, e uma pouca vergonha para 
a pujança do nosso estado.
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CARINE ARENHARDT 

Maravilha ultrapassou nesta 
semana a marca de 3 mil casos de 
dengue, mantendo um elevado nú-
mero de novos diagnósticos a cada 
dia. A média de atendimentos no 
centro para pacientes com dengue, 
no Ginásio Municipal, segue acima 
de 200 por dia.

Conforme a secretária de Saúde 
Miriane Sartori o cenário ainda é gra-
ve no município. Com a alta deman-
da ainda não é possível retornar com 
os atendimentos apenas nos postos 
de saúde, mantendo por enquanto 
o centro específico para pacientes 
com dengue no ginásio. 

Miriane ressalta ainda que a 
equipe que trabalha na localização 
de criadouros vem encontrando 
muitos focos do mosquito, em ter-
renos da cidade. 

INSPEÇÃO NO RIO NÃO 
APONTA FOCOS 

Após questionamentos por al-
guns munícipes sobre a possibilida-
de de focos do mosquito estarem 
no Rio Iracema, o município fez 
uma vistoria no local. O trabalho 
foi feito no início da semana por 
agentes de endemias que percor-

DENGUE

Com mais de 3 mil casos, Maravilha 
segue com cenário grave de epidemia
Após questionamentos, relatório divulgado nesta semana esclarece que o leito do Rio 
Iracema não apresenta focos do mosquito 

Vistoria apontou que não há focos do mosquito no leito do rio

reram toda a extensão da malha 
de concreto que margea o rio e 
também em algumas poças que se 
formam no leito. 

No relatório entregue para a se-
cretária Miriane Sartori, os agen-
tes afirmam que nenhum foco do 
mosquito foi localizado no leito 
do rio, nem mesmo em pontos 
onde foram encontradas poças 
de água parada. 

“Desta maneira, como foi possí-
vel observar nos locais vistoriados, a 
água que fica nas dobrinhas da ma-
lha e também na parte das bordas 

superiores das margens evapora 
em menos de 10 dias, evitando as-
sim a reprodução do mosquito nes-
tes locais. É importante ressaltar 
também que quando chove, pelo 
declive da malha de concreto, tanto 
as dobrinhas como as bordas supe-
riores sofrem ação da força da água 
e “lavam” o local, de modo que, “se 
alguma larva se criasse nestes lo-
cais, seria levada embora pela força 
da água que desce pela malha, até 
o rio, e assim sendo eliminada natu-
ralmente”, apontou o relatório. 

O laudo também destaca que o 

mosquito Aedes aegypti vive den-
tro ou ao redor de domicílios ou 
de outros locais frequentados por 
pessoas. “Tem hábitos preferen-
cialmente diurnos e alimenta-se 
de sangue humano, sobretudo ao 
amanhecer e ao entardecer. Dito 
isso, é possível presumir que o 
mosquito não procure se afastar 
muito das residências para pro-
curar alimento, o que nos leva a 
crer que o Rio Iracema não estaria 
dentro dos locais os quais ele pro-
curaria para se alojar”, destaca o 
relatório. 

Divulgação 
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DIA D

Vacinação contra a influenza terá 
horário especial neste sábado 
Atendimento será das 08h às 
17h sem fechar ao meio-dia, no 
Centro Especializado em Saúde 

CARINE ARENHARDT  

Disponível para todos os 
grupos prioritários, a vacina-
ção contra a influenza terá o 
Dia D de atendimento nes-
te sábado (30). A equipe vai 
atender das 8h às 17h, sem 
fechar ao meio dia, no Centro 
Especializado em Saúde. 

Podem receber a vacina 
os idosos com mais de 60 

anos, trabalhadores da saúde, 
crianças de seis meses a cinco 
anos incompletos, gestantes 
e puérperas, povos indígenas, 
professores, pessoas com 
comorbidades ou deficiência 
permanente, forças de segu-
rança, caminhoneiros e traba-
lhadores de transporte coleti-
vo, trabalhadores portuários, 
funcionários do sistema pri-
sional, adolescentes e jovens 

de 12 a 21 anos sob medidas 
socioeducativas e população 
privada de liberdade.

Conforme a responsável 
pela Sala de Vacinas, Solan-
ge Hoffstater, a procura pela 
imunização está abaixo do 

esperado, o que fez com que 
o município antecipasse, nes-
sa semana, a imunização de 
novos grupos prioritários. Ao 
todo, Maravilha tem quase 10 
mil munícipes que devem ser 
imunizados. 

VACINA DO SARAMPO E COVID
Além da imunização contra a influenza, está sendo reali-
zada a campanha de vacinação em prevenção ao saram-
po. A dose está disponível para profissionais da saúde que 
estão mais expostos a doença e também para crianças 
com idade entre seis meses a cinco anos incompletos. 
A imunização contra a Covid-19 também segue no mu-
nicípio para maiores de cinco anos, com todas as doses 
disponíveis. 

Vacinação ocorre no Centro Especializado em Saúde

Arquivo/O Líder

ANDRELYNE AMBROISE 
CTPS n° 8006806 Serie n° 0980 SC Rua 4 n° 205 Bairro: Floresta CEP 89874-000 
Cidade Maravilha - Estado SC 
 
Solicitamos o comparecimento de V.Sa. ao estabelecimento desta Empresa, 
no prazo de 5 dias úteis no intuito de justificar suas faltas que vêem ocorrendo 
desde o dia 14/03/2022 até o momento, sob pena de caracterização de abando-
no de emprego, ensejando a justa causa do seu contrato de trabalho conforme 
dispõe o artigo 482, letra “I” da CLT. 
 
CSM Ind. e Com. de Fogões ltda.
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

A síndrome da fibromialgia (FM) é uma síndrome clíni-
ca que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente 
na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com 
sintomas de fadiga (cansaço), sono não reparador (a pes-
soa acorda cansada) e outros sintomas como alterações de 
memória e atenção, ansiedade, depressão e alterações in-
testinais. Uma característica da pessoa com FM é a grande 
sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo 
examinador ou por outras pessoas.

A fibromialgia é um problema bastante comum, visto 
em pelo menos 5% dos pacientes que vão a um consultório 
de Clínica Médica e em 10 a 15% dos pacientes que vão a um 
consultório de Reumatologia.

De cada 10 pacientes com fibromialgia, sete a nove são 
mulheres. Não se sabe a razão por que isto acontece. Não 
parece haver uma relação com hormônios, pois a fibromial-
gia afeta as mulheres tanto antes quanto depois da meno-
pausa. Talvez os critérios utilizados hoje no diagnóstico da 
FM tendam a incluir mais mulheres.  A idade de aparecimen-
to da fibromialgia é geralmente entre os 30 e 60 anos. Po-
rém, existem casos em pessoas mais velhas e também em 
crianças e adolescentes.

O diagnóstico da fibromialgia é clínico, isto é, não se ne-
cessitam de exames para comprovar que ela está presente. 
Se o médico fizer uma boa entrevista clínica, pode fazer o 
diagnóstico de fibromialgia na primeira consulta e descartar 
outros problemas.

Na reumatologia, são comumente usados critérios diag-
nósticos para se definir se o paciente tem uma doença reu-
mática ou outra. Isto é importante especialmente quando 
se faz uma pesquisa, para se garantir que todos os pacientes 
apresentem o mesmo diagnóstico. Muitas vezes, entretan-
to, estes critérios são utilizados também na prática médica.

FIBROMIALGIA – 

DEFINIÇÃO, SINTOMAS E POR QUE ACONTECE

Os critérios de diagnóstico da fibromialgia são:
a) dor por mais de três meses em todo o corpo e
b) presença de pontos dolorosos na musculatura (11 

pontos, de 18 que estão pré-estabelecidos).
Deve-se salientar que, muitas vezes, mesmo que os 

pacientes não apresentem todos os pontos, o diagnóstico 
de FM é feito e o tratamento iniciado. Estes critérios são 
alvo de inúmeras críticas – como dissemos anteriormente, 
quanto mais pontos se exigem, mais mulheres e menos 
homens recebem o diagnóstico. Além disso, esses critérios 
não avaliam sintomas importantes na FM, como a alteração 
do sono e fadiga. Provavelmente o médico pedirá alguns 
exames de sangue, não para comprovar a fibromialgia, mas 
para afastar outros problemas que possam simular esta sín-
drome. O diagnóstico de fibromialgia é clínico, não haven-
do exames que o comprovem.

SINTOMAS
O sintoma mais importante da fibromialgia é a dor difu-

sa pelo corpo. Habitualmente, o paciente tem dificuldade 
de definir quando começou a dor, se ela começou de ma-
neira localizada que depois se generalizou ou que já come-
çou no corpo todo. O paciente sente mais dor no final do 
dia, mas pode haver também pela manhã. A dor é sentida 

“nos ossos” ou “na carne” ou ao redor das articulações.
Existe uma maior sensibilidade ao toque, sendo que 

muitos pacientes não toleram ser “agarrados” ou mes-
mo abraçados. Não há inchaço das articulações na FM, 
pois não há inflamação nas articulações. A sensação de 
inchaço pode aparecer pela contração da musculatura 
em resposta à dor. A alteração do sono na fibromialgia é 
frequente, afetando quase 95% dos pacientes. No início 
da década de 80, descobriu-se que pacientes com fibro-
mialgia apresentam um defeito típico no sono – uma di-
ficuldade de manter um sono profundo. O sono tende a 
ser superficial e/ou interrompido.

Com o sono profundo interrompido, a qualidade de 
sono cai muito e a pessoa acorda cansada, mesmo que 
tenha dormido por um longo tempo – “acordo mais 
cansada do que eu deitei” e “parece que um caminhão 
passou sobre mim” são frases frequentemente usadas. 
Esta má qualidade do sono aumenta a fadiga, a contra-
ção muscular e a dor.

Outros problemas no sono afetam os pacientes com 
fibromialgia. Alguns referem um desconforto grande 
nas pernas ao deitar na cama, com necessidade de esti-
cá-las, mexê-las ou sair andando para aliviar este descon-
forto. Este problema é chamado Síndrome das Pernas 
Inquietas e possui tratamento específico. Outros apre-
sentam a Síndrome da Apneia do Sono e param de res-
pirar durante a noite. Isto também causa uma queda na 
qualidade do sono e sonolência excessiva durante o dia.

A fadiga (cansaço) é outro sintoma comum na FM, e 
parece ir além ao causado somente pelo sono não repa-
rador. Os pacientes apresentam baixa tolerância ao exer-
cício, o que é um grande problema, já que a atividade físi-
ca é um dos grandes tratamentos da FM.

A depressão está presente em 50% dos pacientes 
com fibromialgia. Isto quer dizer duas coisas: 1) a depres-
são é comum nestes pacientes e 2) nem todo paciente 
com fibromialgia tem depressão. Por muito tempo pen-
sou-se que a fibromialgia era uma “depressão mascara-
da”. Hoje, sabemos que a dor da fibromialgia é real e não 
se deve pensar que o paciente está “somatizando”, isto 
é, manifestando um problema psicológico através da 
dor. Por outro lado, não se pode deixar a depressão de 
lado ao avaliar um paciente com fibromialgia. A depres-
são, por si só, piora o sono, aumenta a fadiga, diminui a 
disposição para o exercício e aumenta a sensibilidade do 
corpo. Ela deve ser detectada e devidamente tratada se 
estiver presente.

Pacientes com FM queixam-se muito de alterações 
de memória e de atenção e isso se deve mais ao fato de 
a dor ser crônica do que a alguma lesão cerebral grave. 
Para o corpo, a dor é sempre um sintoma importante e 
o cérebro dedica energia lidando com esta dor e outras 
tarefas, como memória e atenção, ficam prejudicadas.

O QUE CAUSA A FIBROMIALGIA?
Não existe ainda uma causa única conhecida para a 

fibromialgia, mas já temos algumas pistas porque as pes-
soas têm esta síndrome. Os estudos mais recentes mos-
tram que os pacientes com fibromialgia apresentam 
uma sensibilidade maior à dor do que pessoas sem fibro-
mialgia. Na verdade, seria como se o cérebro das pessoas 
com fibromialgia estivesse com um “termostato” ou um 
“botão de volume” desregulado, que ativasse todo o sis-
tema nervoso para fazer a pessoa sentir mais dor. Desta 
maneira, nervos, medula e cérebro fazem que qualquer 
estímulo doloroso seja aumentado de intensidade.

A fibromialgia pode aparecer depois de eventos gra-
ves na vida de uma pessoa, como um trauma físico, psi-
cológico ou mesmo uma infecção grave. O mais comum 
é que o quadro comece com uma dor localizada crônica, 
que progride para envolver todo o corpo. O motivo pelo 
qual algumas pessoas desenvolvem fibromialgia e ou-
tras não ainda é desconhecido.

O que não mais se discute é se a dor do paciente é 
real ou não. Hoje, com técnicas de pesquisa que permi-
tem ver o cérebro em funcionamento em tempo real, 
descobriu-se que pacientes com FM realmente estão 
sentindo a dor que referem. Mas é uma dor diferente, 
onde não há lesão na periferia do corpo, e mesmo assim 
a pessoa sente dor. Toda dor é um alarme de incêndio no 
corpo – ela indica onde devemos ir para apagar o incên-
dio. Na fibromialgia é diferente – não há fogo nenhum, 
esse alarme dispara sem necessidade e precisa ser nova-
mente “regulado”.

Esse melhor entendimento da FM indica que muitos 
sintomas como a alteração do sono e do humor, que 
eram considerados causadores da dor, na verdade são 
decorrentes da dor crônica e da ativação de um sistema 
de stress crônico. Entretanto, mesmo sem serem causa-
dores, estes problemas aumentam a dor dos pacientes 
com FM, e devem também ser levados em consideração 
na hora do tratamento.

Fonte: www.reumatologia.org.br
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INVESTIMENTOS

Campanha beneficente da Sicredi distribui 
recursos para entidades de Maravilha
Mais de R$ 30 mil foram distribuídos nesta edição. Oito instituições foram contempladas

CLEITON FERRASSO

A agência da Sicredi Alto Uru-
guai de Maravilha distribuiu, nes-
ta quarta-feira (27), os valores da 
campanha Juntos Fazemos o Bem 
para oito entidades do município. 
Segundo o gerente da unidade, 
Rodrigo Ranzi, foram repassados 
mais de R$ 32 mil aos grupos. Essa 
foi a primeira distribuição do ano 
de 2022, sendo que estão previstas 
mais duas edições. 

Juntos Fazemos o Bem
A ação solidária Juntos Faze-

mos o Bem da Sicredi Alto Uruguai 
Oito grupos de Maravilha foram beneficiados com os recursos 

Entrega ocorreu na quarta-feira (27) na Sicredi

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Quem pode receber
Exceto associações esportivas, clubes 
de serviço, associações culturais, APP 
de escolas, associações religiosas, 
podem participar.

A administração, através do 
Departamento de Cultura e a 
Secretaria de Educação, vai rea-
lizar no dia 6 de maio, sexta-fei-
ra, uma homenagem de Dia das 
Mães para a comunidade mara-
vilhense. O evento inicia às 19h 

no Ginásio Municipal Gelso Ta-
deu Lara, em frente à Prefeitura. 

A homenagem terá apresen-
tação das turmas de pré II dos 
Centros de Educação Infantil do 
município. Além disso, as ofici-
nas de acordeom, ballet, coral 

infanto-juvenil, dança, dança do 
ventre, patinação, violão e zum-
ba, do Departamento de Cultura, 
também farão apresentações.

A diretora de Cultura, Rosi 
Reichert Heineck, destaca que 
com o retorno das atividades 

presenciais as mães também 
merecem esse momento de ca-
rinho. “Vai ser uma homenagem 
muito especial, já que será reali-
zada pelos próprios filhos”, com-
pleta. O evento é aberto para 
todos os públicos.

APRESENTAÇÕES

Evento em homenagem às mães será realizado na 
próxima semana

RS/SC/MG é uma iniciativa que bus-
ca apoiar entidades regionais. A pes-
soa que aplicar o dinheiro na Sicredi, 
pode indicar uma entidade para re-
ceber uma doação financeira da Co-
operativa. O recurso sai diretamen-
te da Cooperativa, não do cliente. 
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Bruna Zabot, Para-
béns pelo aniversá-
rio, que a felicidade 
caminhe ao seu 
lado a vida toda!

Bruna Matei, Parabéns pelo seu aniversário! 
Que não falte paz, amor e alegria em todos 
os instantes.

Claize, que a sa-
bedoria conquis-
tada no passar 
dos anos seja ape-
nas um incentivo 
para suas futuras 
vitórias! Parabéns!

Daniela, Feliz aniversário! 
Que Deus misture as me-
lhores essências e faça da 
sua vida a fragrância mais 
perfumada deste mundo!

Silvio, Parabéns 
por mais um 
ano de vida. Fe-
liz aniversário!

Diana, Parabéns pelo 
seu aniversário e por ser 
quem você é!
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Quem comemorou mais um 
aniversário no último dia 26, 
é o colaborador do grupo WH 
Comunicações Oneide Behling. 
Parabéns, felicidades sempre. 

Paola, Parabéns pelo seu dia! 
Que a sua vida seja sempre um 
jardim alegre e colorido!

Sandra, Feliz aniversário! Que esta 
data, assim como sua vida, seja 
abençoada e repleta de motivos 
para sorrir do início ao fim!

Patrícia, curta este 
aniversário com alegria 
e receba mais um ano 
de vida com gratidão. 
Parabéns!

Patrícia Aimi, Parabéns 
por esse dia tão especial, 
muita alegria, paz e har-
monia. Felicidades!

Suelin, que todos 
os seus desejos 
se realizem, pois 
você merece. Fe-
liz aniversário!

Josué, parabéns por mais um aniversário. 
Que todos os sonhos se realizem. 
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CARINE ARENHARDT 

O Departamento de Cultura já está tra-
balhando no processo de escolha das no-
vas soberanas do município, que devem 
ser conhecidas oficialmente em julho, 
mês em que Maravilha completa 64 anos. 
As inscrições encerram nesta sexta-feira 
(29) e devem ser feitas no departamento. 

Conforme a diretora de Cultura, Rosi 
Reichert Heineck, numa parceria com o 
município, algumas entidades devem in-
dicar candidatas neste ano. No entanto, 
também há vagas para candidatas que te-
nham interesse em participar do concurso 
sem esta indicação por parte de alguma 
entidade, procurando diretamente o De-
partamento de Cultura. 

Conforme o regulamento do concur-
so serão no mínimo seis e no máximo 12 
candidatas neste ano. Caso o número de 
inscrições for superior ao limite estipula-
do pelo regulamento, haverá uma pré-se-
leção. A última edição do concurso havia 
sido realizada em 2018.

RAINHA E PRINCESAS 

Maravilha vai escolher novas soberanas 
nas festividades de aniversário
Inscrições encerram nesta sexta-feira (29) e devem ser feitas no Departamento de Cultura 

Última edição do concurso foi realizada em 2018

CRITÉRIOS PARA 
CONCORRER

Para participar do concurso é pre-

ciso ter idade entre 16 e 21 anos, 

residir em Maravilha há pelo menos 

um ano, ser solteira, não ter filhos, 

não frequentar curso superior que 

exija residência permanente fora 

do município, ter simpatia, perso-

nalidade e postura social, apresen-

tar beleza e elegância.

RAINHA E PRINCESAS 

O concurso vai eleger a nova Rainha do 

município, além de 1ª e 2ª Princesa. No 

dia do desfile, a banca de jurados vai ava-

liar os quesitos: beleza facial, elegância, 

postura e desembaraço, simpatia e comu-

nicação. O baile para escolha das sobe-

ranas será realizado no dia 2 de julho, no 

Salão Paroquial. 

As novas soberanas vão representar Ma-

ravilha até 2024, sendo um dos destaques 

a participação nas festividades de aniver-

sário e a divulgação da Fecimar. O baile já 

será parte das festividades de aniversário. 
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CULTURA

Prêmio Nacional Unicred de Literatura está 
com inscrições abertas
A participação é para os que publicaram obras do gênero Romance, nos anos de 2020 e 2021

A cultura é essencial ao cres-
cimento de qualquer civilização e 
o cooperativismo tem como um 
de seus princípios apoiar e valo-
rizar ações que possam ajudar no 
desenvolvimento da sociedade. 
A fim de incentivar a cultura e a 
literatura brasileira e dar visibili-
dade a tantos escritores talento-
sos que o país possui, numa ini-
ciativa da Unicred Valor Capital, a 
Unicred Central Conexão, com o 
apoio da Unicred do Brasil, divul-
ga o Prêmio Nacional Unicred de 
Literatura. 

As inscrições para o Prêmio 
estão abertas até 31 de maio 
para os escritores que publica-
ram obras do gênero Roman-

Curadora do Prêmio, Lélia Pereira Nunes

Divulgação 

ce, nos anos de 2020 e 2021. 
De acordo com o presidente do 
Conselho Administrativo da Uni-
cred Central Conexão, Remaclo 

Fischer Jr., a cooperativa sem-
pre esteve disposta a usar a sua 
marca em prol da cultura. “Com 
o Prêmio, queremos abrir as por-

tas, conhecer e dar visibilidade 
aos excelentes escritores brasi-
leiros que temos por aqui”, diz 
Remaclo. 

O Prêmio tem curadoria da 
escritora, professora e membro 
da Academia Catarinense de Le-
tras, Lélia Pereira Nunes. “Nasce 
comprometido com a difusão do 
livro ao fomentar o gosto pela 
leitura, estimular a escrita criati-
va e o enriquecimento da pala-
vra”, destaca a curadora. 

A entrega do prêmio de R$ 25 
mil para o grande vencedor será 
no dia 25 de outubro de 2022, 
e as inscrições podem ser feitas 
através do site unicred.com.br, 
no valor de R$ 150,00 por obra.
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ATIVIDADE 
Lions Clube Maravilha Oeste leva teste de acuidade visual para escola

Foram realizados 67 testes

Comitiva de Maravilha presente no evento 

Os integrantes do Lions 
Clube Maravilha Oeste fizeram 
uma participação especial no 
Dia da Família na Escola, da EEB 
Santa Terezinha no último sá-
bado (23). O teste de acuidade 
visual foi levado para a escola, 
em parceria com a Ótica Miner-
va, atendendo 67 pessoas. 

Acuidade visual é o grau de 
aptidão dos olhos para discri-
minar os detalhes espaciais, ou 

seja, a capacidade de perceber 
a forma e o contorno dos ob-
jetos. Simplificando mais, seria 
o nível de “nitidez” com que o 
olho consegue enxergar. “Par-
ticipar desse momento tão im-
portante da comunidade esco-
lar nos deixa uma lição muito 
importante: família, escola e co-
munidade é uma parceria que 
faz a diferença”, destacam os 
membros do clube. 

Divulgação 

Divulgação 

EVENTO NACIONAL

Vereadores participam da Marcha 
dos Legislativos em Brasília
O evento reúne vereadores e servidores das Câmaras Municipais de todo país

CARINE ARENHARDT 

A programação da 21ª edição da Marcha dos Le-
gislativos Municipais teve início na terça-feira (26) e en-
cerra nesta sexta-feira (29), em Brasília. De Maravilha, 
estão participando do evento o presidente da Câmara 
de Vereadores, Mozer de Oliveira, os vereadores Orli 
Berger, Sérgio da Silva e Gilmar Castanha, e ainda dois 
servidores, sendo o assessor jurídico Ricardo Marcan-
te e assessor de comunicação Diego Mocelin. 

O evento reúne vereadores e servidores das 
Câmaras Municipais de todo país. O objetivo é 
possibilitar uma mobilização nacional com a inte-
gração entre vereadores do Brasil na garantia de 
mais recursos para os municípios, além de discutir 
temas e demandas federativas que impactam os 
municípios.
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CARINE ARENHARDT 

O LEO Clube de Maravilha re-
alizou na tarde de sábado (23) a 
primeira edição do Sarau Literá-
rio. A programação foi na sede do 
Clube de Lions, com a participação 
de aproximadamente 10 pessoas. 
Conforme o organizador Wesley 

Andretta, o objetivo foi promover 
um momento livre para amantes 
da literatura, com espaço para de-
bate e apresentações. 

A programação teve também 
um coffee break para os parti-
cipantes. Ainda neste ano, uma 
nova edição deve ser promovida 
pelo clube.

EVENTO

LEO Clube realiza 1º 
Sarau Literário

Evento deve ter uma nova edição neste ano

Carine Arenhardt/O Líder

Na segunda-feira (25) a vice-governadora Daniela Cris-
tina Reinehr visitou o município de São Miguel da Boa Vis-
ta e foi recepcionada pelo prefeito Vanderlei Bonaldo, vice 
prefeito Jairo Luft, secretários, vereadores e demais lide-
ranças municipais. As lideranças locais falaram sobre as ne-
cessidades do município quanto a obras e estrutura física. 

Entre os assuntos debatidos foi abordado sobre a agri-
cultura que é protagonista isolada no faturamento do 
município, bem como a demanda por água que as proprie-
dades necessitam para manter rebanho e produtividade. 
Também dialogaram sobre a área industrial que está sen-
do idealizada nesse ano. Foi entregue pela coordenadora 
do Cras um mimo a representante estadual bem como um 
apelo para que direcione esforços para auxiliar no proces-
so já aberto no programa gente Catarina para a constru-
ção do Cras no município.

ENCONTRO

Vice-governadora visita São Miguel 
da Boa Vista
Entre os assuntos debatidos foi abordado sobre a agricultura do município

Lideranças aproveitaram o momento para debater sobre as necessidades do município

Divulgação 
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INCENTIVO

Programa Movimenta São Miguel da 
Boa Vista foi lançado
Certidão de crédito poderá ser investida no comércio local credenciado junto ao município

Na última semana ocorreu o 
lançamento oficial do programa 
de incentivo “Movimenta SMBV”, 
onde cada produtor rural terá 
direito a um certidão de crédi-
to de acordo com o movimento 
econômico do ano de 2021. Essa 
certidão poderá ser investida no 
comércio local credenciado junto 
ao município. Participaram do ato 
o prefeito Vanderlei Bonaldo, vice 
Jairo Luft, secretários, vereadores, 
comerciantes e agricultores. 

Na oportunidade foram rea-
lizadas as primeiras certidões de 
crédito aos agricultores que esta-
vam presentes e que solicitaram 
a adesão ao programa. Além de 
assinatura de contrato de creden-
ciamento de empresas. O secre-
tário de Agricultura, Evandro Mar-
cio Canzi, destacou a iniciativa de 
ter mais um programa de incenti-
vo a disposição dos agricultores 
e agradeceu a administração e 
Câmara de Vereadores pela apro-
vação do projeto.

O prefeito Bonaldo explanou 
sobre o programa e lembrou que 
além desse foram criadas em 
2021 a lei de incentivo a internet 

Primeiros certidões foram entregues durante o evento de lançamento

Divulgação 

rural, avicultura e suinocultura, 
alteração de incentivo a exames 
de tuberculose e brucelose. Falou 
também sobre a taxa de transpor-
te de água. 

“O nosso objetivo é aliar co-
mércio local com a agricultura, já 
que no ano de 2021 aproximada-
mente 92% do movimento do mu-
nicípio veio da agricultura o que 
nos faz pensar que temos que re-
tribuir de alguma forma e esse foi 

um primeiro passo. Acreditamos 
estar falando do maior programa 
de incentivo já criado no municí-
pio e possíveis ajustes poderão 
ser feitos na lei conforme neces-
sidade para próximos anos”, des-
tacou ele.  

O vice Jairo Luft falou que com 
este programa está contemplando 
tanto agricultura como comércio. 
“Convido as empresas que ainda 
não se credenciaram a se creden-

ciar junto ao município para am-
pliar os locais onde os agricultores 
poderão comprar com a certidão 
de crédito”, frisou ele. 

O vereador João Laerte colo-
cou que foram várias conversas 
com o Executivo para chegar em 
uma conclusão de como elaborar 
o incentivo e que busca rotinei-
ramente em municípios vizinhos 
ideias que possam ser implantadas 
no município. 

A professora Iléia de Souza e 
a secretária de Educação Adria-
ne Formehl levaram os alunos 
do 4º ano do Centro Educacional 
Municipal Professora Herminda 
Ivanir Ferraz de São Miguel da 
Boa Vista na segunda-feira (25), 
conhecer o gabinete do prefei-
to Vanderlei Bonaldo e do vice 

Jairo Luft. A atividade foi para 
aprofundar os conhecimentos 
abordados em sala de aula sobre 
o Poder Executivo. 

Na oportunidade os alunos 
puderam sanar suas dúvidas e 
curiosidades através de pergun-
tas. E para finalizar o prefeito 
agraciou os alunos com um mino. 

EDUCAÇÃO

Alunos conhecem o gabinete do prefeito

Dúvidas sobre o Poder Executivo puderam ser sanadas durante a visita

Divulgação 
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Alunos do projeto receberam o uniforme que será utilizado este ano de forma gratuita 

No sábado (23) a Associa-
ção Desportiva Cunha Porã 
(ADCP), realizou almoço para 
a entrega dos uniformes de 
2022. O projeto ADCP alcança 

mais de 400 crianças, jovens e 
adultos nas categorias mascu-
lino e feminino com as moda-
lidades de vôlei e futsal.

O município possuí um 

Termo de Fomento com a as-
sociação onde é repassado 
um valor mensal. No mês de 
março em especial, foi feito 
um repasse no valor de R$ 

17.600,00 para aquisição de 
tecido, utilizado na confec-
ção dos uniformes que foram 
dados aos alunos de forma 
gratuita.

CUNHA PORÃ
Município faz repasse à ADCP para confecção de uniformes 

Divulgação 

Aulas teóricas ou exposi-
tivas trazem conhecimento, 
mas não se pode igualar a ou-
vir de quem teve a oportuni-
dade de vivenciar na prática 
certas situações do mundo 
real. Foi assim com as turmas 
do 4º ano do Centro Educa-
cional Pe. Luís Muhl de Flor 
do Sertão, regidas pelas pro-
fessoras Maria Lucia Freiber-
ger e Franciely Baldo Genz 
que, após estudarem sobre o 
Mar Morto, convidaram o ca-
sal Neida e Euclides de Barba 
para partilhar experiências 
da excursão que fizeram ao 
Oriente Médio anos atrás. 
Para isso, além de contar fa-

tos sobre o percurso, mostra-
ram fotos e vídeos.

Uma das coisas que mais 
chamou atenção foi à experi-
ência de boiar no Mar Morto, 
já que não conseguiam afun-
dar, o que confirma o estudo 
dos alunos: a água extrema-
mente salgada do local não 
permite afundar, então as 
pessoas boiam. Esse mar é 
o grande atrativo daquela 
região, por onde passam mi-
lhares de turista durante o 
ano. Os alunos também fica-
ram encantados com as ruí-
nas de prédios destruídos há 
muitos séculos. Também se 
admiraram com uma curiosi-

dade da cidade de Amã, onde 
as casas são todas pintadas 
da mesma cor, por determi-
nação do rei.

Foi um momento muito 
produtivo, pois quando os re-
latos complementam o que 
dizem os livros, o que torna 
o conhecimento sobre o lo-
cal mais real para as crianças. 
Foi grande a empolgação das 
crianças sobre as partilhas 
do casal, o que motivou as 
professoras a buscar novas 
formas de complemento ao 
aprendizado, o que possibi-
lita atrair a atenção dos alu-
nos, na integração entre a te-
oria com a prática.

FLOR DO SERTÃO

Alunos visitam Oriente Médio 
sem sair da sala de aula
Casal Neida e Euclides de Barba compartilharam o que 
vivenciaram durante excursão e mostraram fotos e vídeos 

TIGRINHOS

Grupo Reflexivo 
retorna as 
atividades

A Secretaria de Assistência Social 
através Creas de Tigrinhos iniciou na se-
gunda-feira (25), as atividades do Grupo 
Reflexivo Basta Refletir e Agir.  O públi-
co alvo do grupo são homens, encami-
nhados pelo Poder Judiciário para cum-
primento de medida protetiva.

As atividades do Grupo Reflexivo 
Basta Refletir e Agir proporcionam re-
flexão sobre a violência contra a mulher 
fortalecendo assim a rede de apoio a 
mulher, garantindo seus direitos. E con-
sequentemente, para que os índices de 
violência contra a mulher diminuam, ob-
jetivando a não rescindência do homem 
no delito. 

A atividade é ofertada pelo município 
de Tigrinhos desde 2020, nos encontros 
são desenvolvidas dinâmicas, discussões 
e sensibilização junto aos autores de 
violência buscando a reflexão sobre as 
práticas e condutas violentas, visando a 
internalização de nova conduta.
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Prefeito e vice juntamente com os 
vendedores da área de terra Trabalhos foram realizados na ponte da Linha Jundiá

Deputado Fabiano da Luz esteve no município para fazer a 
entrega oficial

O Departamento de Cultura de Ti-
grinhos promoverá o primeiro encontro 
“Elas cantam pra elas”, no dia 07 de maio, 
no ginásio municipal de esportes, com 
início às 19h. Na oportunidade será ser-
vido jantar, sorteio de brindes, música ao 
vivo e muita diversão. O evento contará 
com animação da Suzzy Teske e filhas. 

HOMENAGEM
Encontro para as 
mulheres será no 
próximo sábado

A administração municipal de São 
Miguel da Boa Vista informa que a con-
clusão da primeira etapa do processo 
de aquisição da área industrial para o 
município. “Agradecemos a equipe de 
servidores e representantes do comér-
cio que fizeram a análise e avaliações 
da área adquirida. Também queremos 
fazer uma menção especial e agrade-
cer a família Majolo representada pelo 
Adelario e Neli Majolo. Sabemos que é 
um passo importante e que o trabalho 
deve continuar, pois ainda temos mui-
to a fazer até se concretizar em espaço 
físico apropriado para dar emprego e 
renda a nossa população”, destacou o 
prefeito Vanderlei Bonaldo.

CONQUISTA

RECUPERAÇÃO AQUISIÇÃO

Escritura de área 
industrial está 
concluída

DMER realiza melhorias 
em pontes

Secretaria da Agricultura 
é contemplada com 
caminhão caçamba 

Divulgação 

Toda residência ou propriedade pode ficar mais 
linda e encantadora com um jardim, basta um pouco 
de conhecimento e uma boa dose de capricho. Esse 
é o aprendizado básico que os 11 alunos do Curso 
de Jardinagem levam para a vida.

Promovido pela administração de Flor do Sertão, 
em parceria com o Sindicato dos Produtores Rurais 
de São Miguel do Oeste e o Senar, o treinamento 
foi assessorado pelo professor Olavo Konig. O curso 
ocorreu nos dias 25 e 26, sendo um dia todo de te-
oria e outro de prática, sendo projetados e executa-
dos três canteiros na área da prefeitura.

“A jardinagem é uma arte e o cultivo de flores em 
seu jardim, além de nos sintonizar com a natureza, é 
um remédio indispensável nos tempos atuais”, afir-
ma Jovir Zanuzzo, servidor público organizador do 
curso. Cursos feitos nesse formato, em parceria, não 

O município de São Miguel da Boa Vista recebeu 
na última semana um caminhão caçamba traçado 
no valor de R$ 568 mil. Desse valor R$ 450 mil fo-
ram indicação do deputado estadual Fabiano da Luz 
(PT) e teve uma contrapartida do município no valor 
de R$ 168 mil. O caminhão será destinado para a 
Secretaria de Agricultura. Na manhã de segunda-
-feira (25), o deputado Fabiano esteve no município 
para fazer a entrega oficial do caminhão caçamba.

A administração de Bom Jesus do Oeste, através 
da Secretaria do DMER está sempre trabalhando em 
prol da melhoria e manutenção das estradas vicinais 
do município, para mantê-las em bom estado de tra-
fegabilidade.  Nesta semana a equipe do DMER em 
parceria com a equipe de Obras da prefeitura de Ma-
ravilha, está realizando os trabalhos de recuperação 
da ponte da Linha Jundiá, divisa com o município de 
Maravilha. Esta ponte está bastante danificada após 
as fortes chuvas ocorridas, dificultado a passagem 
de veículos e aumentando os riscos de acidentes.

Divulgação Divulgação 

EMBELEZAMENTO

Curso de Jardinagem é 
concluído em Flor do Sertão
Treinamento foi assessorado pelo professor Olavo Konig

Participantes puderam aprender várias técnicas durante 

os dois dias 

têm custo elevado para o município, pois o assessor, 
e até às flores adquiridas, são custeadas pelo Senar. 
A administração custeou o almoço dos participantes.

Divulgação 
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Festival da Canção teve a participação de 

cantores de toda região da Amerios

Desfile foi um resgate da história cultural do município

Cicloturismo contou com a participação de 110 ciclistas de toda a região Dia da Família na Escola reuniu grande números de pais e alunos
João Kuído esteve na manhã de sábado 
no município 

Alunos de todas as escolas participaram do desfile na tarde 

de terça-feira

PROGRAMAÇÃO

Eventos marcam os 33 anos 
de Iraceminha
Mês de abril teve vários eventos em comemoração ao aniversário de emancipação 
política administrativa  

As festividades em comemo-
ração aos 33 anos de emancipa-
ção politica administrativa de 
Iraceminha tiveram sequência 
no final de semana. No sábado 
(23), teve show de humorista 
João Kuiudo,  que fez parte do 
Dia da Família na Escola. O espe-
táculo foi no Ginásio do Núcleo 
Escolar Prof Olinda Hermann, 
e contou com a participação de 
grande público. 

No domingo (24), o grupo de 
ciclistas IraBike com apoio do 
Lions Clube e da administração 
promoveram o encontro de ci-
cloturismo com percursos de 35 

a 50 quilômetros. O encontro 
reuniu aproximadamente 110 ci-
clistas de toda a região, inclusive 
com a presença de representan-
tes de outros estados e países.

Conforme os organizadores, 
fizeram parte do trajeto, belas 
paisagens ao ar livre, contendo 
cachoeiras, barragem, trilhas 
no mato, passagens por rios. O 
clima úmido devido às fortes 
chuvas proporcionou ambientes 
desafiadores nas trilhas e muito 
divertimento.

 Na noite de segunda-feira 
(26), foi realizado o 1º Festival 
da Canção de Iraceminha que 

contou com candidatos dos mu-
nicípios de abrangência da Asso-
ciação dos Municípios do Entre 
Rios (Amerios). Na categoria 
infantil os classificados foram: 
primeiro lugar Nicole Luísa Sei-
del Canova, segundo Jhenifer  
Carla Seben Capeletto e ter-
ceiro Natalie Emanuelle Seidel 
Canova. Na juvenil o primeiro 
lugar foi para Alan de Marco, 
segundo Victorio Menegote e 
terceiro Gabriel Provenzi. No 
adulto o primeiro lugar foi para 
Rubiane Seibel e Adriano Ca-
nova, segundo Valdinei Roque 
Pantaleão da Silva e terceiro Ma-

theus Schlemer. 
 Na terça-feira (26), dia do 

município, teve o desfile com 
todas as escolas do município, 
representando os primeiros po-
vos e origens que deu início ao 
município de Iraceminha. Na 
quarta-feira (27), teve o espetá-
culo Passeio por São Joaquim na 
praça municipal. E para encerrar 
a programação amanhã dia 30, 
será promovido jantar típico ita-
liano na Comunidade Católica de 
Iraceminha, com início as 20h30, 
no salão da comunidade. Logo 
após terá baile animado pela 
Banda Classe A.

Fotos: Divulgação 
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ECONOMIA

Sicredi promove palestra que inspira 
o desenvolvimento dos municípios
Iniciativa contou com a participação de mais de 300 lideranças e autoridades

Com o intuito de contribuir 
com o desenvolvimento das 
pessoas e das regiões onde está 
presente, uma das iniciativas da 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
na Expofred 2022 foi promover a 
palestra “Desenvolvimento Eco-
nômico em Ecossistema – Case 
do Município de Extrema/MG”. 

O momento, ministrado pelo 
ex-secretário de Desenvolvimen-
to Econômico de Extrema e atu-
al diretor de atrações de investi-
mentos na Agência de Promoção 
de Investimentos de Minas Ge-
rais (Invest Minas), Adriano Car-
valho, contou com a participação 
de mais de 300 lideranças e auto-
ridades de municípios do Norte 
do Rio Grande do Sul e Oeste de 

Santa Catarina.
De acordo com a presidente, 

Angelita Marisa Cadoná, a pales-
tra foi mais um incentivo para que 
as lideranças pudessem refletir 
sobre os desafios e aproveitar 
as oportunidades de protagonis-
mo no desenvolvimento local e 
regional. “Pensamos em propor-
cionar este compartilhamento 
de ideias, para que as iniciativas 
que deram certo lá, pudessem 
ser promovidas também aqui. 
Pelos feedbacks que ouvimos, a 
palestra superou as expectativas 
e muitas das sugestões mencio-
nadas pelo palestrante, serão 
implementadas, o que com cer-
teza ajudará a desenvolver as re-
giões”, acredita a presidente.

Palestra foi promovida durante a Expofred 2022

Divulgação 

A PALESTRA
Durante sua fala, Adriano mostrou, através das iniciativas de Extrema, 
como é possível buscar o desenvolvimento econômico. “Muitas vezes, os 

pequenos municípios pensam que estão fadados a serem daquela forma, com 
poucas oportunidades, com poucos empregos. Mas o que vivemos em Extrema 
é o contrário. Em um período de 30 anos, o município saiu de oito para em torno 
de 45 mil habitantes, se tornou a primeira economia do Sul do Estado e nos 
últimos 20 anos é o maior gerador de empregos do Sul de Minas Gerais. Isso gera 
oportunidades, renda, arrecadação e cria todo um ambiente aos empreendedo-
res. Então, compartilhamos experiências e mostramos que é possível replicar, se 
não todas as iniciativas, pelo menos parte delas, adaptadas a cada município e 
suas realidades”, relatou o palestrante.
Sobre as dificuldades de alcançar este patamar, Adriano acredita que a parte 
mais desafiadora foi a sensibilização dos habitantes. “A mudança da cultura da 
população foi muito difícil, pois as pessoas, em sua maioria, acreditam que só no 
município vizinho podem dar certo as boas iniciativas. Porém, este é um processo 
diário de renovar a energia dos empreendedores. Neste quesito, entra o impor-
tante papel das entidades, ACIs e CDLs, cooperativas, que têm o poder de juntar 
informações, pois são as grandes concentradoras de ideias e conseguem motivar 
os empresários”, alega.
Com relação a como os municípios representados na palestra podem também se 
desenvolver economicamente, Adriano afirma que o primeiro passo o Sicredi já 
deu. “Ter todos os dados e análises do Aceleração Regional, que demonstram as 
fortalezas e limitações de cada cidade, é um verdadeiro presente da Cooperativa. 
Com as informações disponíveis, cada município precisa colocar em prática um 
plano de ação e buscar se fortalecer e se desenvolver”, orienta. 
Outra forma de ajudar nesse processo é o envolvimento da iniciativa privada na 
vida pública. “Empreendedores precisam se dar conta que eles também devem 
ajudar as prefeituras com ações já que eles têm boas ideias e, com certeza, ajuda-
rão que estes avanços aconteçam. Não tem como fazer um trabalho dissociado, 
pois quem vai fazer o desenvolvimento econômico é a iniciativa privada, mas o 
poder público vai na frente, ‘preparando a casa’, precisa desburocratizar, tonar a 
vida mais simples, mas fácil, mais ágil para o empreendedor, fazendo o verdadei-
ro ecossistema”, relata Adriano.
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OBITUÁRIO

SUZANA FAINI
A atriz Suzana Faini morreu no dia 25 de 
abril, aos 89 anos. Ao longo de 70 anos de 
carreira, teve papeis marcantes na televi-
são brasileira, além de atuar no cinema e 
no teatro. Seu primeiro grande sucesso 
foi em Irmãos Coragem, em 1970, ao qual 
se seguiram participações em Dancin’ 
Days, Pai Herói, Selva de Pedra, Direito de 
Amar, Mandala, Top Model, Caminho das 
Índias, Escrito nas Estrelas, Salve Jorge e Espelho da Vida.

KENNETH TSANG
O ator Kenneth Tsang morreu no dia 27 
de abril, aos 86 anos. Sua carreira foi 
marcada por sete décadas de grandes 
produções, como a Hora do Rush 2 e 007 
- Um Novo Dia para Morrer. Sua estreia 
nas telas aconteceu na adolescência e, 
logo na sequência, ele se tornou protago-
nista em filmes de detetive e produções 
de kung fu dos anos 1960. Atualmente, 
ele tem dois longas que estão em fase de pós-produção e que 

devem chegar aos cinemas ainda em 2022.

GUILHERME HIGINO ZABOT
Faleceu no dia 20 de abril, em sua residência, aos 76 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e 

sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

MARIA AURORA LISOT
Faleceu no dia 21 de abril, em sua residência, aos 99 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica de Santa Helena e sepultado 

no cemitério municipal de Santa Helena. 

ILARIA WEGENER DELAZZERI
Faleceu no dia 21 de abril, em sua residência, aos 78 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de Pinhalzinho e sepultado 

no cemitério municipal de Pinhalzinho. 

MARTA GEREMIA
Faleceu no dia 21 de abril, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 73 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Quadrangular de 
Santa Helena e sepultado no cemitério municipal de Santa 

Helena. 

MARIA DORALICE MARTINS DA SILVA
Faleceu no dia 21 de abril, em Frederico Westphalen (RS), aos 
92 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba 
e sepultado no Cemitério São Miguel e Almas de São Miguel do 

Oeste.

CATARINA DAHMER
Faleceu no dia 22 de abril, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária de Mara-

vilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

JOÃO PEDRO FERNANDES DOS SANTOS 
Faleceu no dia 22 de abril, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 78 anos. Seu corpo foi velado no Lar de Idosos de Tigrinhos e 

sepultado no cemitério de Tigrinhos. 

FRANCISCO TOSSATTI
Faleceu no dia 23 de abril, no Hospital São José de Maravilha, aos 
67 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica do Novo Bairro e 

sepultado no cemitério de São José do Laranjal, em Iraceminha. 

FERNANDO WELKER
Faleceu no dia 23 de abril, em sua residência, aos 80 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana do 

Brasil e sepultado no cemitério evangélico de Cunha Porã. 

CRISTIANO HAGGE
Faleceu no dia 23 de abril, em sua residência, aos 59 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado 

no cemitério municipal.

SELVINO ALBERTO KRAEMER
Faleceu no dia 23 de abril, em Chapecó, aos 79 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 

cemitério municipal.

CERGIO CARLOS RANZI
Faleceu no dia 24 de abril, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Munici-
pal de Maravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravi-

lha. 

OTTMAR MÜLLER
Faleceu no dia 25 de abril, em sua residência, aos 82 anos. Seu 
corpo foi velado no Clube de Idosos de São Miguel da Boa Vista 

e sepultado no cemitério de São Miguel da Boa Vista. 

LEOPOLDINA KERBER
Faleceu no dia 26 de abril, no Hospital São José, aos 75 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária Municipal de Maravilha 

e sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

GLAUCIANO GABBE
Faleceu no dia 26 de abril, no Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 41 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 

de Guaraciaba e cremado em Francisco Beltrão.

GILMAR LUIZ MONDADORI
Faleceu no dia 27 de abril, no Hospital São José, aos 62 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e 

sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 
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Dois homens que estavam 
pescando no rio Pesquerinho, 
próximo ao Bairro Mello, acom-
panhados de um cachorro, 
localizaram um corpo de uma 
pessoa enterrada à beira do rio, 
no início da noite de domingo 
em Campo Erê.

O cachorro que acompa-
nhava os pescadores deu o 
alerta e o crânio estava expos-
to. A Polícia Militar foi chamada.

A Polícia Civil, IGP e IML 
foram acionados e com apoio 
do Corpo de Bombeiros de 
Campo Erê o cadáver foi de-
senterrado e retirado do lo-

Um atropelamento foi registra-
do na manhã de quinta-feira (28), 
por volta das 8h, em Maravilha. A 
ocorrência foi registrada na Aveni-
da Padre Antônio, esquina com a 
Rua Independência.

De acordo com o SAMU, a mu-

lher de 74 anos estava com fratura 
exposta na perna, além de escoria-
ções pelo corpo. Ela foi encaminhada 
ao Hospital São José de Maravilha.

O Corpo de Bombeiros e a Po-
lícia Militar também estiveram no 
local.

Um homem de 61 anos caiu de um te-
lhado e teve ferimentos graves às 14h de 
segunda-feira (25) no município de Mo-
delo. Ele estava trabalhando, caiu e ficou 
preso em outro telhado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado 
para o socorro. Uma retroescavadeira foi 
utilizada para acesso ao telhado e retira-
da do homem, que foi encaminhado para 
o Hospital de Modelo. 

Logo depois, em razão dos ferimen-
tos, o SAMU de Maravilha foi acionado 
para fazer a transferência até o Hospital 
Regional de Chapecó. Uma ambulância 
do SAMU de Chapecó fez a interceptação 
no trevo de Nova Erechim. 

Segundo a equipe de socorro, o ho-
mem estava com suspeita de lesão na cer-
vical, T10 e T11, com hematomas.

Um caminhão tombou 
no trevo de Iraceminha, na 
noite de terça-feira, na BR 
282. No veículo, com placas 
de Porto Alegre, tinha ape-
nas o motorista. 

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros que foi ao lo-
cal, ele recusou atendimen-
to, mas não teve ferimen-
tos graves. 

POLÍCIA CIVIL

Cadáver de mulher é encontrado 
em decomposição em Campo Erê
Corpo foi localizado por pescadores 

SUSTO
Homem cai de telhado 
e fica gravemente 
ferido em Modelo

CampoErê.com

Fotos: Corpo de Bombeiros

cal de difícil acesso, cerca de 
600 metros perau abaixo.

De acordo com o portal 

CampoErê.com, o cadáver 
é de uma mulher adulta, de 
51 anos.

Corpo estava enterrado próximo de um rio

Motorista recusou atendimento e estava fora do veículo quando 

bombeiros chegaram

Caminhão ficou tombado na pista e chamou atenção de motoristas

TRÂNSITO
Idosa fica ferida após ser atropelada 
em Maravilha

BR-282

Caminhão tomba no trevo de Iraceminha
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Um caminhão boiadeiro foi identificado 
transportando 28 bovinos clandestinos na últi-
ma quinta-feira (21), em Princesa. Na ocasião, a 
Cidasc recebeu denúncia anônima sobre possí-
vel transporte clandestino de bovinos oriundos 
da Argentina, comunicando imediatamente o 
Centro Estadual de Apoio Operacional de Cri-
mes Contra o Agronegócio da Polícia Civil de 
Santa Catarina e a Polícia Militar para auxiliarem 
com a ocorrência.

Em diligências no interior de Princesa o ca-
minhão boiadeiro foi abordado, sendo cons-
tatada a existência de bovinos clandestinos, 
motivo pelo qual a carga fora lacrada e encami-
nhada ao Serviço de Inspeção Federal de desti-
no no litoral.

A união de esforços entre a Polícia Civil, Ci-
dasc e Polícia Militar tem por objetivo ampliar 
as ações de defesa agropecuária no Estado na 
proteção da sanidade do rebanho catarinense, 

Na madrugada de quarta-feira (27), a Polí-
cia Militar flagrou contrabando na BR 282 em 
Flor do Sertão. A guarnição de São Miguel do 
Oeste percebeu no Bairro Santa Rita um veí-
culo Santana, com placas de Treze Tílias, e ao 
dar ordem de parado o veículo arrancou brus-
camente tomando rumo a BR 282, seguindo 
sentido a Maravilha.

Nesse momento, foi solicitado apoio poli-
cial via rádio, das demais guarnições da região, 
e o acompanhamento seguiu até a cidade 
Flor do Sertão. Durante o percurso o veículo 
transitou quase todo caminho pela contra-
mão de direção, forçando ultrapassagens 
em locais proibidos, e efetuando frenagens 
bruscas, no intuito de “fechar” a viatura policial. 
O condutor abandonou o veículo e adentrou 
em uma área de mata.

Na sequência foi procedida averiguação 

O Movimento Chega de Esmolas 
Para o Oeste fixou cruzes, na tarde de 
segunda-feira (25), no quilômetro 618 
da BR-282 em Iraceminha. O trecho fica 
nas proximidades do Restaurante Te-
desco, local bastante conhecido pela 
precariedade estrutural da rodovia e 
por diversos acidentes, inclusive com 
óbitos.

A ação objetiva chamar a atenção do 
Poder Público em relação as deficiên-
cias do local. O pedido é para que ocor-
ram adequações da pista, nivelamento 
do terreno, recuperação asfáltica, alar-
gamento de terceira faixa e construção 
de acostamentos.

Segundo os líderes do movimento, 
PRF Fernando Beilfuss e Júnior Recal-
cati, em dias de instabilidade climática 
a situação se agrava deixando o asfal-
to escorregadio e com baixa visibilida-
de do trânsito. Além disso, a terceira 
pista, indicada para a circulação de ve-
ículos pesados, possui dimensões ina-
dequadas, obrigando os motoristas a 
invadirem a pista contrária ao efetuar 
ultrapassagens, aumentando o risco de 
colisões.

O último acidente com óbito regis-
trado no local, recentemente, foi o es-
topim para que o grupo se mobilizasse 
e fixasse cruzes representando os peri-
gos existentes no trecho, a fim de mo-
bilizar os órgãos competentes para que 
tomem providências imediatas e solu-
cionem as problemáticas.

INVESTIGAÇÃO

Trabalho integrado resulta na 
identificação de carregamento de 
bovinos clandestinos em Princesa
Fato foi após a Cidasc receber uma denúncia anônima 

EM GALÕES

PM flagra contrabando de agrotóxicos 
no Extremo Oeste

bem como evitar a ocorrência de crimes patri-
moniais contra o agronegócio.

Caminhão foi interceptado pela Cidasc

Produtos estavam em galões no veículo

Local foi sinalizado com objeto de protesto 

Polícia Civil

AÇÃO

Movimento Chega 
de Esmolas para o 
Oeste fixa cruzes 
na BR-282 

Divulgação 

do veículo, sendo constatado uma carga de 19 
galões de agrotóxico de origem Argentina. Em 
consulta ao sistema foi constatado que o auto-
móvel apresentava débitos de licenciamento 
desde 2015, sendo autuado pela infração de 
trânsito. Diante do fato, foi aprendido o veículo 
com o material no seu interior.

Polícia Militar
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No sábado (23), aconte-
ceu a primeira etapa do Cir-
cuito Oeste Crecerto/Engas-
te de Tênis de Mesa - Troféu 
Cleberson Silva, na cidade de 
Concórdia. A equipe da Secre-
taria de Esporte, Juventude 
e Lazer, esteve representada 
por 26 atletas, desde a cate-
goria sub-9, até o veterano 
60+, nos naipes masculino e 
feminino e também no open 
paralímpico.

Arthur Priebe, Dienifer 
Ortiz, Adelino Drumm, Ma-
rianyela Barro, Cristina Silvei-
ra, Leonardo França, Bruno 
Kunrath, Gabriel Winch, Mu-
rilo Zeferino, Edit Drumm, 
Cauan Silveira, Alain Olivares 
e Patricia Behling atingiram 

a terceira colocação em suas 
categorias. 

Elio Bayerle, Maria Braga-
nholo e Schaiane Vasconcelos 
chegaram na segunda coloca-
ção, enquanto Tiego Drumm, 
Ana Petry, Gabriel Ortiz, Gui-
lherme Menegotto e Geison 
Schwanke alcançaram a pri-
meira colocação.

Dos 26 atletas, oito parti-
ciparam de uma competição 
oficial de tênis de mesa pela 
primeira vez. Além disso, vá-
rios dos atletas participantes, 
fazem parte de um trabalho 
social através da oficina de 
tênis de mesa realizado em 
parceria entre a Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJL) e o Serviço de Convi-

vência e Fortalecimento de 
Vínculos (SCFV). A oficina Sa-
bor e Saber também propor-
cionou o lanche para o café 
da manhã e lanche da tarde 
dos atletas. Os atletas foram 
acompanhados pelo profes-
sor Tiego Drumm.

A equipe agradece de for-
ma especial a Administração 
Municipal de Maravilha, SEJL, 
SCFV, Sabor e Saber, patro-
cinadores Erva Daninha, Si-
coob e Construtora Frando-
loso, bem como familiares, 
amigos, colegas de treino 
e demais incentivadores da 
modalidade. A próxima eta-
pa do Circuito Oeste aconte-
ce no dia 28 de maio em São 
Miguel do Oeste.

ESTREIA

Tênis de mesa participa 
do Circuito Oeste
Equipe é comandada pelo professor Tiego Drumm e os 
resultados foram positivos

Município foi representado por um grupo de 26 atletas

Divulgação 

Depois de ter a abertura do 
Campeonato Municipal de Fute-
bol Suíço, marcado para sábado 
(23), adiada por causa do mau 
tempo, Flor do Sertão dá o pon-
ta pé inicial na competição nes-
te sábado (30). Em 2022 vai ser 
a sétima edição da competição. 
A disputa acontece nas catego-
rias livre naipes masculino e fe-
minino e veterano masculino.

A primeira rodada acontece 
na Linha Cabeceira do Poço Rico 
com início dos jogos, às 13h. O 
primeiro jogo é entre, Rese-
nha x Penharol A e depois tem 
Cohab x Flamengo, em seguida 
Penharol B x Internacional e por 
último Cruzeiro A x Cruzeiro B. 
Neste sábado (23), todos os jo-
gos são pela categoria masculi-
no livre.

No sábado (30), a partir das 
8h30, as categorias de base do 
futsal da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer (SEJL)/Ace-
ma, de Maravilha segue a jorna-
da pelo titulo da Copa Oeste de 
Futsal. Os jogos da segunda ro-
dada acontecem no Tomatão em 
Maravilha. Estarão em quadra as 
categorias sub-10, 12, sub-14, 
16 e sub-18 e vão enfrentar o 
município de Iporã do Oeste. A 
comissão técnica estende o con-
vite para toda a população para 
acompanhar as promessas do 
futsal maravilhense.  

VAI COMEÇAR 

COPA OESTE

Flor do Sertão 
tem início do 
municipal de 
futebol 7

Futsal de base 
de Maravilha 
entra em quadra 
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As equipes voltam a campo no próximo mês, na estreia da La Liga Cresol

O Campeonato Municipal 
de Tigrinhos de Futebol 7 
teve rodada no último fim de 
semana e tem marcado para 
este fim de semana a 7º ro-

dada. Na sexta rodada os re-
sultados foram de Os Guris 
da JK 4 x 0 Largados; MX do 
Brasil 1 x 3 Juventus; Porto 
1 x 2 Trindade e Itú 3 x 7 Bar 

sem Lona. 
Neste sábado (30), tem 

mais jogos a partir, das 13h30, 
na Linha Boa Esperança se 
enfrentam Porto x Itú; depois 

tem Red Bull Bragantino x MX 
do Brasil, na sequência se en-
frentam Trindade x Largados 
e por último Os Guri da JK x 
Bar sem Lona.  

SUÍÇO
Taça Sicoob Credial de Futebol 7 de Tigrinhos tem rodada no fim de semana 

Desde quarta-feira (20) até 
domingo (24), o futebol de Mara-
vilha esteve presente na 1° Copa 
São Lourenço em São Lourenço 
do Oeste. A Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer (SEJL/Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM) 
participou com as categorias sub-
12, sub-14 e sub-16. Os atletas 
foram acompanhados pelos pro-
fessores Ronaldo Piton, Matheus 
Gonçalves, Paulo Ferreira e Fabrí-
cio Kempfer, os diretores da SEJL 
Edinar Zardo e Mozart Hoffmann, 
também acompanharam a dele-
gação. A equipe conquistou o 3° 
lugar na categoria sub-16.

Para os professores a participa-
ção foi positiva. “Mesmo não alcan-
çando os resultados esperados em 
todas as categorias”, ressaltam.

COMPETIÇÃO

Maravilha participa da Copa São 
Lourenço de Futebol
Melhor colocação foi o terceiro lugar na categoria sub-16

Divulgação 

Os jogos do Campeonato Municipal Taça Odi 
Sports/Aracnomania começam na sexta-feira (29). 
O duelo isolado é entre Madalozo e Canarinho de 
Linha Água Parada. Na oportunidade o aspirante co-
meça, às 19h45 e o principal logo em seguida. Con-
fronto ocorre no Osvaldo Gomes Werner. 

Para domingo está marcado os jogos entre União 
do Bairro Floresta e Canarinho da Primavera Alta, 
Osvaldo Gomes Werner e na Linha 51 tem 4S Ami-
zade contra Esportivo Bela Vista. Início das partidas 
na categoria aspirante é às 13h45 e o principal logo 
em seguida. 

CAMPEONATO
Maravilha realiza rodada do municipal neste fim de semana

RESULTADOS DA ÚLTIMA RODADA 

“A participação, além de pro-
porcionar uma grande experiên-
cia de muito aprendizado para os 
atletas e também para os profes-
sores, ela nos dá parâmetro para 
a sequência dos trabalhos”, des-

tacam os integrantes da comis-
são técnica. 

As equipes voltam a campo 
no próximo mês, na estreia da La 
Liga Cresol.

As categorias sub-10 e sub-

12, jogam em Chapecó no dia 7 
de maio.

Já as categorias sub-14 e sub-
16, jogam em casa, no estádio 
José Leal Filho (CRM) no dia 14 
de maio.
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 ONEIDE BEHLING
FUTEBOL AMERICANO 

Recebi do amigo Jardel, nome de artilheiro, con-
vite para assistir o Futebol Americano. Dia 7 de maio, 
o São Miguel Indians jogará pelo Campeonato Para-
naense, no Clube Esportivo Guarani em São Miguel 
do Oeste, contra o Olympians de Cascavel. Não será 
apenas um jogo e sim um evento show com a banda 
Os Forasteiros. Sorteio de prêmios entre eles, 2 va-
les-gasolina de R$ 150,00 cada. Todo mundo convida-
do, vamos lá!

 CAMPAZ

Campaz não consegue repetir uma boa atuação. Sua titularidade 
não se justifica. Roger precisa refletir sobre sua titularidade. Campaz 
está sem intensidade, não ganha divididas por baixo nem por cima, 
marca de longe, não desarma e só dá passes laterais ou errados. Está 
na hora de sentar no banco de reservas.

É DE MARAVILHA 

Jogadora de Maravilha Glaucia Ludescher, atle-
ta da equipe Moda Brusque, é convocada para 
a Seleção Brasileira Sub-21. Ascensão meteóri-
ca de Glaucia no vôlei. Parabéns.

ALEMÃO

Alemão decidiu mais uma vez. Três jogos e 
três gols. Média extraordinária. O cara tá sal-
vando o Internacional. Tá mostrando, além 
de tudo, repertório. Faz gols antecipando 
ou fazendo o giro nos marcadores. Alemão 
está jogando pelo contrato da vida. No Avaí 
ganhava cerca de R$ 7 mil mensais. No Inter, 
passou a receber algo em torno de R$ 30 mil 
mensais. Com a chegada de Mano Menezes 
o atacante está mais confiante e sabendo o 
que fazer em campo.


