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Entidade ganhou o nome de Rotary 
Club – Cidade das Crianças 

VOLUNTARIADO 
Novo clube de 
Rotary é formado 
em Maravilha

PÁGINA 5

COMÉRCIO SE PREPARA 
PARA AUMENTO NAS 
VENDAS PARA A PÁSCOA

Uma ação especial, com coelhos de Páscoa, está 
sendo preparada para o dia 16, além de horários 
especiais de atendimento aos sábados  

CRESCIMENTO

Fecimar 2022 está 
confirmada para novembro 
A Feira promete movimentar grandes negócios 
na indústria e comércio, além de trazer para 
Maravilha shows nacionais

Carine Arenhardt/O Líder

PÁGINA 6

PÁGINA 9
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NOVIDADE

Maravilha se inspira em cidade da Turquia e cria escadaria colorida 
CLEITON FERRASSO

A prefeitura de Maravilha criou 
uma escada colorida no Bairro Bela 
Vista, nas proximidades da creche. 
A estrutura foi inspirada num mode-
lo existente na  cidade de Istambul, 
na Turquia, e já está disponível para 
os moradores do Bairro. A abertura 
ocorreu na tarde desta quarta-feira 
(6) e contou com a presença do vice-
-prefeito Jonas Dalĺ Agnol. 

Gelson Schneider mora no Bairro 

Bela Vista e usa as escadarias antigas 
há mais de 20 anos. Para ele, a nova 
estrutura oferece mais segurança. 
“Antes, a gente andava numa trilha 
improvisada, e agora a escada facilita 
muito. Além de bonita, ela também 
tem corrimão, o que oferece mais se-
gurança”, reforça. 

Naquele trecho há ainda outras 
duas escadas mais antigas. A intenção 
da prefeitura é revitalizá-las também. 

Nova escadaria foi instalada no 

Bairro Bela Vista 

Ederson Abi /O Líder
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EM

USOU SOLUÇÕES DO SICOOB, 
GEROU NÚMEROS DA SORTE! 

CARINE ARENHARDT

Os números não param 
de subir e as equipes de 
saúde seguem sendo de-
safiadas a atender a alta 
demanda de pacientes 
com sintomas de dengue 
em Maravilha. Conforme a 

secretária de Saúde, Miria-
ne Sartori, o cenário está 
piorando e a equipe vem 
tendo dificuldade de aten-
der todos os pacientes em 
alguns momentos. 

O centro de atendimen-
to para pacientes com 
dengue, no Ginásio Mu-

nicipal, chegou a atender 
mais de 500 pessoas so-
mente na segunda-feira 
(4). Na quarta-feira (6) fo-
ram 396 pacientes aten-
didos no ginásio. No mes-
mo dia, o Hospital São 
José atendeu mais 119 
pessoas. 

PRESENÇA 
DO EXÉRCITO 

O Exército Brasileiro es-
tará na cidade na próxima 
segunda-feira (11) para um 
arrastão de limpeza, com as 
equipes do município, Polícia 
Militar e Corpo de Bombei-
ros. Os soldados vão auxiliar 

os agentes nas visitas às resi-
dências e fiscalização de água 
parada e outros criadouros 
do mosquito da dengue. A 
orientação é que os mora-
dores façam uma limpeza no 
fim de semana, o que deve 
facilitar a fiscalização do Exér-
cito com os agentes.

Equipes também seguem empenhadas em recolha de lixos e entulhos 

DENGUE

Epidemia se agrava e Maravilha terá 
presença do Exército na próxima semana 
Pacientes internados tem intensa fraqueza, pressão baixa e exames muito alterados

INTERNAÇÕES 

O último boletim 
divulgado pelo 
município (relati-
vo à quarta-feira) 
apontava que nove 
pessoas esta-
vam internadas. 
A secretária de 
Saúde ressalta que 
os pacientes que 
vêm precisando 
de internação têm 
intensa fraque-
za, pressão baixa 
e exames muito 
alterados.  

Na quarta-feira (6) 
a soma total de 
pacientes diag-
nosticados com 
dengue subiu para 
1733. Somente na 
quarta-feira foram 
248 novas confir-
mações. Outros 
228 pacientes 
estão na lista de 
suspeitos, aguar-
dando resultado 
de exame. 

MORTE EM INVESTIGAÇÃO
Há uma semana, o município divulgou uma morte suspeita, de paciente idoso. A 
causa da morte segue em investigação, e o município aguarda um laudo oficial 
do estado, para confirmar se o óbito tem relação com a dengue ou não.

MAIS DE

1.700 
CASOS

Divulgação 
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

LEITE MAIS CARO

Inexplicavelmente, o leite não está mais incluído nos 
produtos que compõe a cesta básica dos catarinenses. Na 
contramão do que tem ocorrido, onde se procura man-
ter preços estáveis como exemplo, os combustíveis, com 
medidas tal e qual congelamento do ICMS, a lei em vigor 
desde o dia 01 de Abril aponta contrário caminho. O leite 
está taxado agora em 17 por cento de ICMS, conforme 
comunicado da Associação Catarinense de Supermerca-
dos, em nota inclusive assinada pelo próprio presidente 
Francisco Crestani. Não entendi a medida, e acho que é 
mais uma conta que o consumidor final vai pagar, sem 
dever. Até porque vamos nos deparar com um preço na 
prateleira maior, sem que o produtor ganhe e sem que o 
supermercadista ganhe. Apenas o estado ganhará com a 
cobrança. E nós, simples mortais, para variar, estaremos 
pagando mais esta conta.

A BUSCA POR NOVOS 
INVESTIMENTOS

A coluna de hoje não deixa de ser uma sequência 
do que escrevemos na edição passada (criptomoedas). 
As pessoas hoje estão buscando investimentos alter-
nativos. Por quê? Resposta simples. Baixo rendimento 
nas aplicações tradicionais. Antes, vamos admitir que 
os investimentos mais seguros estão nos bancos tra-
dicionais, cooperativos (que também são bancos) ou 
não. Mas a rentabilidade é muito baixa. Chega a beirar 
o ridículo. E não me venham dizer que agora, com a SE-
LIC mais alta, tenha melhorado muito. Mentira. Então, 
os investimentos que prometem (e nem sempre cum-
prem) rendimentos mais altos, acabam saltando aos 
olhos dos investidores. Alguns poupadores tradicio-
nais, investidores pouco arrojados, se aventuram mui-
tas vezes nestes perigosos caminhos. Mas então, dá ou 
não para lucrar em aplicações 5, 7 ou 10 por cento? Dá. 
E a resposta é tão certeira quanto a lucratividade des-
tes mesmos bancos tradicionais, quando emprestam 
dinheiro. Se você utilizar o cheque especial, não paga-
rá algo em torno de 7 ou 8 por cento? E o que dizer 
então do rotativo do cartão, com valores de juros abso-
lutamente proibitivos? O grande problema – e é esta a 
imensa discrepância – é que quando você precisa o di-
nheiro do banco este lhe cobra caro por isso. E quando 
você guarda dinheiro no banco, este lhe paga valores 
irrisórios. Por isto, buscando melhor rentabilidade, as 
pessoas acabam migrando ou aplicando em negócios 
de índole duvidosa, de rentabilidade duvidosa e de ele-
vado risco para perdas. Mas, infelizmente, a realidade 
é esta. Talvez que o dinheiro de aplicações tradicionais 
tivesse rentabilidade melhor, não have-
ria esta desenfreada busca pelas aplica-
ções alternativas. Os bancos, direta ou 
indiretamente, acabam, com sua baixa 
remuneração para o dinheiro que rece-
bem, e altos valores para o que empres-
ta ou tributa suas “cestas” de serviço, 
forçando a estas situações. Uma pena. 
As aplicações mais seguras se dão exata-
mente nestes estabelecimentos. Infeliz-
mente, as menos rentáveis também. 

Cristiano Estrela, Diário Catarinense, BD
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CIDADE DAS CRIANÇAS

Novo Rotary Club é fundado em Maravilha 
Atualmente são 20 sócios e o objetivo é ampliar o quadro social 

CARINE ARENHARDT 

Maravilha ganhou um novo 
clube de serviço, fundado ofi-
cialmente neste mês. Com o 
nome Rotary Club Maravilha – 
Cidade das Crianças, a entida-
de conta com 20 integrantes. 
O presidente, Aristides Vieira 
Brandão Filho, destaca que o 
novo clube surgiu através da 
solicitação da Governadoria do 
Distrito e a concordância do 
atual Rotary Club Maravilha - 
Centro. 

O presidente ressalta que 
o clube ainda está em fase de 
formação e fundação e o obje-
tivo é ampliar o quadro social, 
buscando novos associados. “O 
novo Rotary tem como prin-
cipal objetivo a prestação de 
serviços à comunidade e ainda 
o desenvolvimento do compa-
nheirismo entre seus integran-
tes”, afirma. Conforme Aristi-
des, os dois Rotary terão suas 
atividades independentes no 
município, mas poderão ocor-
rer parcerias, com a promoção 

de atividades conjuntas. Os clu-
bes usarão a mesma sede, loca-
lizada na Avenida Anita Garibal-
di. “As reuniões do Rotary Club 
Maravilha - Cidade das Crianças 
serão sempre nas sextas-feiras, 
com início às 20h00, na mesma 
sede do Rotary Club Maravilha 
- Centro que seus integrantes 
muito gentilmente permitiram 

compartilhar para as reuniões 
do novo Rotary Club”, destaca.   

Os integrantes do Rotary 
Club Maravilha - Centro dese-
jaram sucesso ao novo clube, 
e participaram da primeira reu-
nião realizada na última sexta-
-feira (1º), quando houve a elei-
ção da diretoria do Rotary Club 
Maravilha - Cidade das Crianças. 

DIRETORIA
Presidente: Aristides 
Vieira Brandão  Filho

Vice-presidente: 
Francieli Renner

Secretária: Ines 
Friedrich

Tesoureiro: Loidir 
José Puntel

Diretor de 
Desenvolvimento do 
Quadro Associativo: 
Eduardo Iglikoski 
do Nascimento 

Fundação Rotária: 
Alcimar Antônio Lauer

Integrantes do Rotary Club Maravilha - Cidade das Crianças

Primeira reunião foi prestigiada também por membros do Rotary Club Maravilha – Centro 

Fotos: Divulgação 
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A troca de estação, o fim da pandemia e 
o retorno de eventos presenciais são fatores 
positivos para o aumento das vendas na Pás-
coa 2022. Essa é a opinião da Diretora do Co-
mércio da CDL e Associação Empresarial de 
Maravilha, Jusara de Bona. 

Segundo ela o aumento deve ser significa-
tivo principalmente para o setor vestuário, já 
que a mudança de estação incentiva a venda. 
“Acreditamos muito em um aumento nas ven-
das, até porque foram dois anos de pandemia, 
além da mudança de estação principalmente 
no setor do vestuário e calçados. Essa troca 
para o frio auxilia muito nas vendas para a Pás-
coa”, disse. 

No calendário sugestivo da CDL e AE os 
dois primeiros sábados do mês de abril serão 
especiais, com atendimento até às 16h. “Hoje, 
passada a pandemia, as pessoas estão mais li-
vres para sair e animadas para coisas diferen-
tes, um ponto atrativo para o aumento”, de-
clara Jusara. 

Em nível de Estado a expectativa também 
é de aumento. Um levantamento feito pela 
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
de Santa Catarina (FCDL/SC) com 400 empre-
sas aponta que 63,1% dos entrevistados acre-
ditam que as vendas para a data serão supe-
riores as registradas no mesmo período do 
ano passado.

Mesmo com essa perspectiva parte dos en-
trevistados, 44,1% avalia que o crescimento 
do volume de vendas será de até 3%. Além dos 
chocolates, roupas e calçados também serão 
os itens mais escolhidos pelos consumidores.

CRESCIMENTO

Expectativa é de aumento de vendas 
para Páscoa, diz Diretora do Comércio

Diretora do Comércio da CDL e Associação Empresarial de Maravilha, Jusara de Bona

AÇÃO ESPECIAL 

Para incentivar as vendas no período o Núcleo do Co-
mércio ligado a Associação Empresarial fará no sábado 
(16) uma ação com coelhos da Páscoa no centro da cida-
de. Serão quatro coelhos distribuindo doces e passando 
por empresas associadas.

Divulgação 
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

período de 90 dias é feito o espermograma e 
tendo como resultado azoospermia (ausência 
de espermatozoides) a pessoa é liberada para 
ter relações sem proteção. 

Desmistificar a vasectomia é importante 
para que casais tenham essa opção na hora de 
decidir o futuro em família. O maior mito está 
relacionado com a perda da masculinidade e 
sabemos que a vasectomia não interfere na po-
tência sexual, a pessoa prossegue com as ere-
ções normalmente e não tem perda da libido. 
Outra situação muito comum é achar que vai 
mudar a ejaculação, que não vai mais ejacular. 
Na verdade, o espermatozoide contribui com 
cerca de 2% do volume ejaculado, ou seja, não 
vai haver praticamente nenhuma mudança. 
Não há também qualquer relação entre vasec-
tomia e dor no pênis na hora da relação. 

Outro assunto muito questionado pelas 
pessoas que procuram um profissional para re-
alizar vasectomia é se ela pode ser revertida. A 

resposta é sim, porém a cirurgia para reversão 
é mais complicada e trabalhosa. Quanto me-
nor o tempo decorrido desde a realização da 
vasectomia, maiores as chances de sucesso na 
reversão. Se o procedimento for realizado até 3 
anos a possibilidade de ter espermatozoides no 
ejaculado chega a 97%, com 76% de chance de 
gravidez. Após 14 anos de vasectomia as chan-
ces diminuem para 31%.

Cada vez mais solicitada, a vasectomia tem 
deixado atualmente de ser um tabu e tem sido 
considerado um método definitivo para o con-
trole de natalidade. Atualmente os homens se 
dirigem aos consultórios médicos para avaliar 
este método e pedir mais explicações e infor-
mações aos especialistas sobre a realização 
desta cirurgia. Importante ressaltar ainda que, 
apesar de existir a reversão da vasectomia, al-
guns casos podem não ter êxito, por isso, se faz 
necessário pensar bastante a respeito e infor-
mar-se bem com seu urologista.

A vasectomia é um método contracepti-
vo recomendado pelos urologistas quando o 
assunto envolve planejamento familiar. Mui-
tos mitos ainda cercam a vasectomia, mas ela 
vem sendo cada vez mais realizada pois tem 
um custo menor que outros métodos de anti-
concepção, é um procedimento simples, você 
não perde sua masculinidade, mantem ereções 
normais, o liquido seminal continua saindo da 
mesma maneira (obviamente sem os esperma-
tozoides) e os resultados são excelentes.  

A vasectomia é realizada com uma anes-
tesia local seguida de uma pequena incisão 
na pele do escroto sendo identificado o canal 
deferente de cada lado, que é justamente o 
canal por onde os espermatozoides caminham 
desde o testículo até a chegada na uretra. Nes-
te local é feita uma ligadura e corte destes ca-
nais. Depois são amarradas as pontas, a pele é 
fechada com 1 ou 2 pontos de fio absorvível e 
o local é protegido com um pequeno curativo. 
O procedimento dura em torno de meia hora, 
não necessita internação e logo depois de fei-
to o paciente é liberado para casa e receitado 
algum anti-inflamatório e analgésicos simples. 
A recuperação é rápida podendo voltar para 
as atividades habituais em 48h, relações sexu-
ais em 7 dias e atividade física em 15 dias.  As 
complicações são inerentes a qualquer proce-
dimento cirúrgico e são geralmente pequenos 
quando acontecem. Pode acontecer infecção 
local, hematoma (pele arrocheada) ou edema 
(inchaço).

Uma das orientações mais importantes re-
lacionadas com a vasectomia é manter os cui-
dados para não engravidar a companheira por 
um período de 90 dias pois fica um depósito 
de espermatozoides no canal, que vai sendo 
eliminado aos poucos, em cada relação. No 
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INFORME PUBLICITÁRIO

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

ATENDIMENTOS

Ferfisio Clínica de Fisioterapia 
está em novo endereço
Novo espaço é amplo e 
traz maior comodidade 
aos pacientes 

CAMILLA CONSTANTIN

A fisioterapeuta Fernanda Willin-
ghoefer atende agora em novo 
endereço, na Avenida Sul Brasil, 
Edifício Dubai, sala 307, Centro de 
Maravilha. Ela destaca que fez a 
mudança para um espaço próprio 
e mais amplo, possibilitando maior 

conforto aos pacientes e qualidade 
nos atendimentos.

Ela convida a todos para conhe-
cer as novas instalações. A Ferfisio 
Clínica de Fisioterapia atua com 
atendimento fisioterapêutico nas 
áreas de: fisioterapia respiratória, 
traumato ortopédica, pélvica, neu-
rofuncional e ergonomia.

Fisioterapeuta 

Fernanda Willinghoefer

Profissional atua em diversas áreas de fisioterapia
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NEGÓCIOS

Fecimar está confirmada para 
novembro em Maravilha
Feira promete shows nacionais, exposições e imensa movimentação de público

A Feira Comercial e Industrial 
será realizada no mês de novem-
bro no município de Maravilha. A 
Fecimar está confirmada e está 
sendo organizada pela adminis-
tração municipal, em parceria 
com empresas e patrocinadores 
oficiais. 

A Fecimar foi realizada em 
2018, após 10 anos, com grande 
sucesso de público e exposito-
res. No entanto, a pandemia de 
Covid-19 não permitiu a realiza-
ção nos últimos anos.

A Fecimar promete movimen-
tar grandes negócios na indústria 
e comércio, além de trazer para 
maravilha shows nacionais. Em 2018, público superou expectativas e gerou grandes negócios

Alice Kuerten está cumprindo agenda na região e passou por Maravilha 

A FECIMAR DE 2018

A última edição da feira teve 
significativo sucesso e fechou 
com superávit de R$ 232 mil, 
entre receita e despesas, segun-
do a Comissão Central Orga-
nizadora. “Conseguimos esse 
desempenho positivo graças a 
todos os patrocinadores públi-
cos e privados que acreditaram 
na Fecimar e na nossa proposta 
de resgatar a feira com um novo 
formato”, disse o presidente da 
CCO em 2018, Sandro Donati.

Arquivo/O Líder

ROTEIRO NA REGIÃO 

Apae recebe visita da presidente da Federação 
Catarinense
CARINE ARENHARDT 

A Apae de Maravilha recebeu 
a visita da presidente da Fede-
ração das Apaes de Santa Cata-
rina, Alice Kuerten, na manhã de 
quinta-feira (7). A comitiva rea-
liza visita em todas as Apaes da 
região. Em entrevista, Alice disse 
que o objetivo é acompanhar os 
trabalhos nas escolas de educa-
ção especial, supervisionado os 
projetos trabalhados. 

Ela destaca que as Apaes es-
tão progredindo na região e tem 
suas comunidades bastante en-
volvidas nas ações. Alice enalte-
ceu as ferramentas e projetos 
que vem sendo desenvolvidos 

pela Apae de Maravilha, traba-
lhando o educacional e também 
a autonomia dos usuários. 

Sobre a manutenção das Apa-
es, ela destacou que as escolas 
contam com uma parceria com o 
Estado, que cede professores ou 
recurso para contratação desses 
profissionais. Já para as contra-
tações dos demais profissionais 
da parte clínica e terapêutica, 
além de convênios com o SUS e 
Estado, as escolas têm parcerias 
individuais a exemplo do Insti-
tuto Guga Kuerten e ainda da 
iniciativa privada, a exemplo do 
Sicoob, que fazem contribuições 
importantes para a manutenção 
dos trabalhos. 

Divulgação 
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Nem sempre é o pai rico que 
deixa a melhor herança.” 

Ivan Teorilang

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Almoço de Páscoa mais 
caro em 2022

A inflação que tem tirado o sono dos brasileiros nos úl-
timos meses vai influenciar também o almoço de Páscoa. 
Ainda que a composição total dos itens tenha subido me-
nos do que a inflação, o preço dos alimentos tradicionais 
para a data vai deixar a refeição em família mais salgada 
para os brasileiros. Entre as variações mais significativas 
no intervalo anual, destacam-se os produtos relacionados 
a hortifrúti, proteínas e importados. A couve (+21,5%), a 
batata-inglesa (+18,4%), a sardinha em conserva (+16,4), o 
azeite (15,4%), a azeitona (+14,4%) e o bacalhau (+11,5%) 
respondem pelos maiores saltos de preço. A taxa inferior 
em relação à contabilizada no ano passado é motivada 
pelo preço do arroz, que recuou 12,2% no intervalo entre 
as análises. Sem o impacto, os cálculos mostram que a in-
flação dos itens de Páscoa seria de 9,8%.

Vendas nos supermercados ficam estáveis 
em fevereiro e Páscoa exige cautela no setor

As vendas do setor supermercadista de Santa Catarina 
registraram um índice praticamente zerado em fevereiro, 
se comparado com o mesmo mês do ano passado. A varia-
ção foi de 0,01%. Na comparação com janeiro o resultado é 
de -3,16%. Os dados foram apurados na pesquisa mensal do 
Termômetro de Vendas, da Associação Catarinense de Super-
mercados (Acats). Participaram desta amostragem empresas 
de todos os portes e regiões do estado. Para a campanha da 
Páscoa, que é uma data comemorativa forte no calendário 
do varejo supermercadista, o levantamento sobre como as 
empresas se prepararam indica uma postura mais cautelosa 
em relação a outros anos. 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA ALCANÇARÁ RECORDE DE 
269 MILHÕES DE TONELADAS, PREVÊ CONAB 

A produção de grãos no Brasil poderá chegar a 269,3 milhões de tonela-
das na safra 2021/22. O número é 5,4% maior do que o registrado na safra 
anterior, correspondendo um acréscimo de 13,8 milhões de toneladas, caso 
se confirmem as expectativas anunciadas nesta quinta-feira (7) pela Conab 
(Companhia Nacional de Abastecimento). A previsão, no entanto, é menor 
do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia neste ano, que 
projetava uma safra de 288,6 milhões de toneladas. Com isso, o volume di-
vulgado nesta quinta representa uma redução de 6,7% (ou 19,3 milhões de 
toneladas), em relação à projeção anterior. Segundo a Conab, essa queda nas 
expectativas se deve às “condições climáticas adversas” observadas nos esta-
dos da Região Sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul, com perdas maiores 
na soja e no milho.

BRASILEIROS DE 25 E 26 ANOS ENTRAM NA LISTA 
DE BILIONÁRIOS DA FORBES

Dois jovens brasileiros entraram na lista de bilionários da Forbes em 2022. 
Pedro Franceschi, 25, e Henrique Dubugras, 26, são cofundadores da startup 
norte-americana Brex, de cartões de crédito para empresas. Segundo o ranking 
divulgado, cada um deles tem patrimônio de US$ 1,5 bilhão. Fundada no Vale 
do Silício, a Brex foi avaliada em US$ 12,3 bilhões por investidores em janeiro. 
Em 2019, os cofundadores afirmaram que o diferencial do serviço da Brex é a 
agilidade: a empresa promete uma versão digital do cartão em até cinco minu-
tos após o cadastro, e uma versão física em cinco dias. Ao contrário dos bancos 
tradicionais, a Brex não pede garantias —como renda e bens— para dar um 
cartão corporativo aos empreendedores. Para avaliar os riscos, é analisado o 
histórico dos investidores, o fluxo de caixa e os padrões de gastos da startup.

HOME EQUITY VIRA TENDÊNCIA DE EMPRÉSTIMO 
NO SETOR IMOBILIÁRIO

O Home Equity é um termo em inglês para modalidade de empréstimo 
com o imóvel em garantia. Essa modalidade começou a ficar mais famosa 
recentemente no Brasil, porém na Europa e Estados Unidos já existe há al-
gum tempo. Apesar de ser um dos braços do empréstimo, se diferencia em 
detalhes. O valor emprestado pode ser utilizado para qualquer destino, di-
ferenciando-se do financiamento, no qual é obrigatório ter uma finalidade 
específica e informada para ser liberado. Essa solicitação pode ser feita tanto 
por pessoas físicas, quanto por pessoas jurídicas. Funciona da seguinte ma-
neira: a pessoa que busca crédito em alguma instituição financeira (bancos 
comerciais ou de investimentos, cooperativas de crédito, etc), aceita deixar 
um imóvel que esteja quitado em seu nome como garantia pelo empréstimo. 
Essa garantia só é finalizada quando a operação é quitada. No ano passado, a 
Associação Brasileira das Entidades de Crédito e Poupança (Abecip), divulgou 
que o número de pessoas que estão usando suas casas como garantia para 
ter acesso aos empréstimos aumentou 46% no Brasil. 
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Parabéns Car-
mencitta Lunelli 
que esteve de 
aniversário na 
quarta-feira 
(06). Que neste 
novo ciclo você 
tenha muita 
saúde e que 
todos os seus 
objetivos sejam 
concretizados.

Cizinando Biazus completou idade nova ontem 
(7). OS amigos e familiares lhe desejam muita 
saúde, paz e amor. Feliz aniversário. 

Izoldi, Continue sendo essa pessoa especial e 
encantadora que és. Que nesta nova etapa de 
sua vida você consiga realizar todos os teus 
sonhos e desejos. Parabéns por mais um aniver-
sário. Felicidades Mil. 

Gabriela, Parabéns! 
Que Deus continue te 
iluminando e te prote-
gendo hoje e sempre. 
Feliz aniversário!

Quem comemorou 
mais um ano de 
vida (07) foi o cola-
borador do grupo 
WH Comunicações 
Gilmar Oliveira, pa-
rabéns, felicidades 
sempre! 
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Taynara, que Deus, em sua infinita 
bondade, lhe dê tudo de bom que você 
merece. Que você tenha muita alegria, 
paz, saúde e felicidade. Parabéns pelo 
aniversário hoje. Homenagem de sua 
família e amigos. 

Marieli, A vida é um 
milhão de novos co-
meços movidos pelo 
desafio sempre novo 
de viver e fazer todo 
sonho brilhar. Feliz 
aniversário! 

Amanhã (8) é espe-
cial para Valquiria 

Kuhn que completa 
mais um ano de vida.  

Feliz aniversário

Tania, o aniversário é momento 
de reflexão, de pensar que mais 
um ano se completou e que a 
cada dia devemos aprimorar a 
essência do que vivemos e com-
partilhá-la com as pessoas que 
nos fazem bem. Parabéns! 

Hoje (8) quem comemora mais um 
aniversário é Valmi Haas Kremer. 
Feliz aniversário e que os próximos 
365 dias sejam regados de muita 
saúde e amor.



13Maravilha - Sexta-Feira 8 de Abril de 2022 - ED 670

Primeira sessão mês foi realizada na segunda-feira 

MARAVILHA

Vereadores realizam primeira 
sessão ordinária do mês de abril
Reunião aconteceu na noite de segunda-feira (04)

Na noite de segun-
da-feira (04) teve a pri-
meira sessão ordinária 
de abril, no Legislativo 
de Maravilha. Projetos e 
indicações foram discuti-
dos e votados durante a 
sessão. 

Em segundo turno 
os vereadores votaram 
o projeto de resolução, 

que dispõe sobre a cons-
tituição de comissão es-
pecial para revisão do 
Regime Interno e da Lei 
Orgânica do Município, 
aprovado de forma una-
nime.  Também o proje-
to de Lei, que autoriza 
escriturar o imóvel ad-
quirido e quitado atra-
vés do fundo municipal 

de habitação, com ma-
trícula 11.948, aprovado 
de forma unanime.

Os vereadores tam-
bém votaram, em pri-
meiro turno, o Projeto 
de Lei de autoria do Po-
der Executivo Municipal, 
que ratifica a 2° altera-
ção do protocolo de in-
tenções do Consad; e o 

Projeto de Lei, de autoria 
do Executivo, que ratifi-
ca alterações realizadas 
no protocolo de inten-
ções, consubstanciadas 
no texto do contrato do 
consórcio Ciga. Os proje-
tos foram aprovados de 
forma unânime.

Na noite também deu 
entrada o requerimento 

de autoria dos vereado-
res Vinicius Ventura, Na-
talino Prante e Ademir 
Unser, ambos da banca-
da do PP, que solicitou in-
formações com relação 
as obras de asfaltamen-
to da Avenida Maravilha. 
Requerimento deferido 
pelo presidente, Mozer 
de Oliveira (PL).

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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NOVIDADE

Armazém da Fazenda inaugura 
casa de carnes em Maravilha
O Armazém da Fazenda 
trabalha com tele 
entregas e com horários 
diferenciados

Inaugurou na manhã de sábado (2) 
o Armazém da Fazenda, com sede na 
Avenida Araucária, no centro de Ma-
ravilha. A empresa é uma casa de car-
nes completa, com produtos de ótima 
qualidade e com cortes nobres, carnes 
a vácuo, focando também em itens 
necessários para um churrasco como 
pão de alho e queijo coalho, grelhas, 
facas, tábuas, sal especial, além de 
contar com bebidas e produtos para 
presentes. 

Os proprietários Juliano Rodrigues 
e Camila Louise Appelt residem em 
Maravilha e destacam que observaram 
que a cidade precisava de uma casa 
de carnes completa. O Armazém da 
Fazenda trabalha com tele entregas 
e com horários diferenciados, tendo 
também atendimento pelo Whatsapp 
(49) 9 9957-3220. 

O atendimento é de terça-feira 
a sábado das 8h às 12h e das 14h às 
20h, e aos domingos das 8h às 12h e 
das 17h às 20h. “Nosso principal ob-
jetivo é entregar uma carne de quali-
dade e um novo conceito de casa de 
carnes”, destacam os proprietários. 

Empresa 

tem sede 

na Avenida 

Araucária 

Proprietários Juliano 

Rodrigues e Camila 

Louise Appelt

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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Com o propósito constante de 
ajudar no desenvolvimento das co-
munidades onde atua, a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG, através do Fun-
do de Desenvolvimento Regional, 
apoiou o projeto “Monitoramento 
com câmeras nas comunidades in-
terioranas”, em Maravilha. A inicia-
tiva foi viabilizada pela instituição 
cooperativa, com contrapartida da 
Polícia Militar e da prefeitura – que 
também assumiu a manutenção 
dos equipamentos.

O projeto, cadastrado pela Coo-
perativa dos Pequenos Agricultores 

de Maravilha (Copamar), instalou 
câmeras de videomonitoramento 
no meio rural, nas principais vias 
de saída do município, trazendo, 
assim, mais segurança à população.

O gerente da agência local do 
Sicredi, Rodrigo Ranzi, ressaltou 
os resultados conquistados logo 
após a instalação. “Já tivemos a in-
formação que foi possível, através 
das imagens destes equipamen-
tos, prender uma pessoa que par-
ticipou de um roubo, realizado há 
poucos dias no município. As câme-
ras, então, já estão apresentando 

EM MARAVILHA

Sicredi apoia projeto na área de 
segurança pública 
Iniciativa foi viabilizada pela instituição cooperativa, com contrapartida da Polícia 
Militar e da prefeitura

O Fundo de Desenvolvimento Regional
A ação da Sicredi Alto Uruguai RS/SC/

MG objetiva contribuir com a evolução social, 
humana, ambiental e econômica dos associados e 
da sociedade, com o apoio a iniciativas inovadoras e 
empreendedoras, que agreguem renda e qualidade de 
vida às pessoas impactadas direta ou indiretamente 
pelos projetos. As inscrições para este ano estão 
abertas e seguem até o dia 31 de maio, por meio do 
site sicredialtouruguai.com.br.

 A cooperativa deu suporte para a aquisição de câmeras de videomonitoramento

o resultado almejado e ficamos 
felizes, enquanto Cooperativa, de 
perceber que estamos, de fato, 
fazendo a diferença na comunida-
de”, frisa Ranzi.

Da mesma forma, o tenente e 
comandante da 3ª Companhia de 
Polícia Militar de Maravilha, Junior 
Tatsch, enalteceu a relevância do 
projeto. “Como não tínhamos ne-
nhuma forma de monitoramento 
nos principais acessos do interior, 
esta instalação tem nos ajudado 

muito, pois são 18 câmeras em di-
ferentes pontos, atendendo a 10 
comunidades. Assim, em tempo 
real, temos imagens da dinâmica 
do trânsito nestes locais, o que nos 
possibilita informações qualifica-
das sobre a segurança pública, faci-
litando o trabalho da Polícia Militar 
na busca de veículos e/ou pessoas. 
Por isso, agradecemos imensamen-
te a parceria e o empenho de todos 
que tornaram realidade este proje-
to”, salienta Tatsch.

Divulgação 
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TURISMO

Maravilha conquista certificado do Ministério do Turismo
O título tem validade até março de 2023 e facilita na busca de recursos junto ao Governo Federal. 
Dentre as atrações, Maravilha se destaca no turismo de negócios

CLEITON FERRASSO

O município de Maravilha con-
quistou três certificados do Minis-

tério do Turismo recentemente. 
O título tem validade até março 
de 2023 e facilita na busca de 
recursos junto ao Governo Fe-

deral. Segundo o secretário de 
Indústria, Comércio e Turismo, 
Gelson Rossetto, apenas 146 
municípios dos 295 de Santa Ca-
tarina têm o certificado. 

“Somente recebem recursos 
e têm acesso aos programas go-
vernamentais os municípios que 

são certificados no mapa. Estar 
no mapa mostra organização e 
cumprimento da política públi-
ca estabelecida pelos governos 
Estadual e Federal, além de per-
mitir maiores investimentos no 
turismo em Maravilha”, comple-
ta Gelson.

Maravilha conquistou três títulos: pelo Conselho do Turismo, reconhecimento do 
município e por estar incluído no Vale das Águas

Para receber o certificado, Maravilha 
cumpre uma série de requisitos, como: 
Ter um planejamento turístico para o município; 
Ter políticas públicas municipais voltadas ao turismo; 
Ter uma pasta de turismo com orçamento próprio; 
Além de ter um Conselho Municipal. Um bônus que 
a Cidade das Crianças apresentou foi o conselho 
atuante na realização das estratégias turísticas e a 
parceria com o Poder Público.

Divulgação 
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CARINE ARENHARDT

A ação foi realizada na 
tarde de terça-feira (11) e 
levou alegria para pacien-
tes e também equipe do 
Hospital São José de Ma-
ravilha. A atividade iniciou 

às 14h, e lembrou a pro-
ximidade da Páscoa. As 
visitas foram em todos os 
setores e leitos de inter-
nação do Hospital. 

As professoras da 
Contação de Histórias, 
Sirlei Manfrin, Cladis 

Mella e Marcelina Vivian 
se vestiram de coelhi-
nhas para visitar os pa-
cientes. A ação envolveu 
ainda o gaiteiro Rodrigo 
Dall’Agnol, e a primeira 
dama de Maravilha, Mari-
lene Donati. 

Além de levar alegria 
para os pacientes, ações 
deste tipo proporcionam 
momentos especiais tam-
bém para a equipe do Hos-
pital São José. Conforme 
a assistente social, Mari-
zete Badia Fior, a chega-

da da Páscoa é um mo-
mento de gratidão e fé, o 
que reforça a importância 
de proporcionar momen-
tos especiais como este. A 
ação foi organizada pelo 
Grupo de Humanização 
do Hospital São José. 

HUMANIZAÇÃO

Pacientes e equipe do Hospital São 
José recebem visita especial de Páscoa 
Equipe da contação de histórias, gaiteiro e primeira dama participaram da ação

Grupo da Contação de Histórias, gaiteiro Rodrigo Dall’Agnol e a primeira dama Marilene Donati

Município tem 23 linhas de ônibus, sendo 20 delas terceirizadas 

Visita para pacientes do Hospital

Fotos: Divulgação 

CARINE ARENHARDT 

O aumento anual para as 
empresas contratadas para 
fazer o transporte escolar 
em Maravilha foi definido 
pelo governo municipal de 
acordo com o Índice Geral 
de Preços – Mercado (IGP-
-M), fechado em 16% no 
acumulado do último ano. 
O reajuste já será relativo 
aos serviços prestados no 
mês de março, pago no dia 
15 de abril. 

Conforme o secretário de 

Administração, Cleiton Bor-
garo, no total são 23 linhas 
de transporte escolar no 
município, sendo que três 
são executadas diretamente 
pela prefeitura e as demais 
terceirizadas. 

Borgaro destaca que o 
valor repassado é de acordo 
com os dias letivos, que va-
riam a cada mês. Em março, 
por exemplo, foram 22 dias 
letivos e o valor total a ser 
pago pelo município será de 
R$ 196 mil. Sem o reajuste, o 
valor seria de R$ 165 mil. 

REAJUSTE

Município confirma 16% de aumento para o transporte escolar 
Arquivo/O Líder
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INFORME PUBLICITÁRIO

NOVIDADE

Prolar Casa e 
Construção inaugura 
em Maravilha
Empreendimento fica localizado 
na Avenida Padre Antônio, nas 
proximidades do acesso ao 
Loteamento Seminário

CAMILLA CONSTANTIN 

A empresa Prolar Casa e Construção inaugu-
rou em Maravilha nesta quinta-feira (7), atuan-
do com produtos na linha elétrica, hidráulica, 
de comunicação e segurança, caixas de água 
e cisternas, além de sistemas fotovoltaicos de 
geração de energia limpa. O atendimento será 
das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 18h, além 
dos sábados, das 7h30 às 12h.

Os sócios, Delonei Albani e Marcelo Goett-
mans, afirmam que a iniciativa surgiu a partir 
de conversas em roda de amigos sobre a difi-
culdade de conseguir tais produtos no comér-
cio local. “O nosso diferencial é oferecer ao 
cliente o que ele precisa, seja por meio do es-
toque físico ou de produtos diferenciados por 
encomenda”, explicam. 

O empreendimento fica localizado na Ave-
nida Padre Antônio, número 30, na esquina da 
rótula de acesso ao Loteamento Seminário. 
“Vamos trabalhar em parceria para ofertar uma 
linha de armazenamento de água (caixas e cis-
ternas) para amenizar a estiagem que nos asso-
la todos os anos, buscando programas, finan-
ciamentos e orientando os clientes”, destacam.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Equipe da Prolar Casa e Construção

Empresa tem produtos na linha elétrica, hidráulica, de comunicação e segurança, caixas de 
água e cisternas, além de sistemas fotovoltaicos

Exposição de produtos na loja



19Maravilha - Sexta-Feira 8 de Abril de 2022 - ED 670

O Núcleo de Jovens e Núcleo Feminino da Auriver-
de realizaram, no mês de março, a décima edição da sua 
campanha de doação de sangue. Os doadores são em 
parte os próprios integrantes dos núcleos e outras pes-
soas por eles mobilizadas junto as suas comunidades.

Nesta edição da campanha, foram formados quatro 
grupos de doadores das cidades de: Santa Terezinha do 
Progresso, Cunha Porã, São Carlos e Maravilha, cujas 
prefeituras, através de suas Secretarias de Saúde for-
neceram o transporte para os doadores. Ao todo foram 
54 doadores fazendo sua ação social, sendo: 17 doado-
res de Santa Terezinha do Progresso, 23 doadores de 
Cunha Porã, 05 doadores de São Carlos e 09 doadores 
de Maravilha.

A direção da Cooperativa Regional Auriverde parabe-
niza e apoia os Núcleos de Jovens e Feminino e aos vo-
luntários doadores por esta ação. Além disso, agradece a 
parceria com as prefeituras e reforça que esta campanha 
terá continuidade, a próxima edição será em setembro.

A administração de 
Cunha Porã adquiriu um 
britador de grande porte 
com investimento de R$ 
719,5 mil, sendo R$500 
mil de emenda do de-
putado federal Fábio 
Schiochet. A entrega do 
equipamento ocorreu no 
último dia 30, e ele contri-
buirá para a manutenção 
dos mais de 600 quilôme-
tros de estradas rurais do 
município. 

A prefeita, Luzia Va-
carin, agradece a cola-
boração da bancada do 
PSL e destaca a impor-
tância do equipamento. 
“É uma grande conquista 
para Cunha Porã, o novo 

Nos dias 16 e 30 de mar-
ço, os Núcleos Femininos 
da Auriverde realizaram en-
contros, nos quais participa-
ram de oficinas de culinária 
e visitaram o abatedouro 
de aves em Maravilha. Na 
parte da manhã a chefe 
Edini Kluge, da Realta, co-

ordenou as oficinas de 
culinária, na SER Auriverde 
em Cunha Porã, nas quais, 
foram apresentados e pro-
duzidos cardápios diferen-
tes com entradas, massas 
mais requintadas, saladas, 
sucos naturais e sobremesa 
a base de tapioca.

Na parte da tarde, os 
grupos se deslocaram até 
Maravilha, para visitar o 
abatedouro de aves da Au-
rora Coop com o objetivo 
de conhecer todo o pro-
cesso de abate e processa-
mento de aves. Os grupos 
foram recepcionados pelo 

supervisor administrativo, 
Alberto Ferreira Schmidt, 
que apresentou os núme-
ros e resultados do abate-
douro e as assistentes ad-
ministrativo I, Solange de 
Souza e Patrícia Machado 
Morais mostraram o pro-
cesso produtivo ao grupo.

A coordenadora dos 
Núcleos Femininos da 
Auriverde, Greicy Ritter, 
avalia os encontros como 
muito produtivos dado 
ao empenho das partici-
pantes e agradece a re-
cepção dos profissionais 
da Aurora Coop.

AURIVERDE

Núcleos femininos participam de oficina e 
visitam abatedouro de aves
Mulheres produziram vários cardápios diferentes durante a capacitação realizada em março

Fotos: Divulgação 

Equipamento foi entregue na última semana e contribuirá para 

manutenção das estradas do interior

Cardápios diferenciados foram produzidos durante a oficina No abatedouro elas conheceram todo processo de abate e processamento 

REGIÃO CUNHA PORÃ
Núcleo de Jovens e Feminino 
fazem doação de sangue

Britador de grande porte é adquirido

britador vem para trazer 
uma nova forma de fazer 
estradas no interior do 
município, com a grande 
produção que o mesmo 
proporciona, os trabalhos 

de recuperação das estra-
das serão mais ágeis, sem 
falar na qualidade do tra-
balho, evitando assim fre-
quentes reformas”, desta-
cou ela.
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Entre os dias 29 de março a 
01 de abril as vereadoras Eleni 
Schmitt e Andréia Comunello 
juntamente com a secretária 
de Educação Adriane Baumba-
ch, diretora de Cultura Dryka e 
Agente de Saúde Jucilene da Sil-
va, participaram de um curso na 
área de Gestão Pública em Flo-
rianópolis. A capacitação foi mi-
nistrada pela jornalista Andréa 
Artigas e com o doutor em Ges-
tão de Pessoas, Patrik Nazario.

Na oportunidade elas tam-
bém participaram da edição es-
pecial Mulheres no Poder, com 
a presença da deputada esta-
dual Ada De Luca e demais lide-
ranças femininas. O grupo des-
taca que o curso proporcionou 
novos conhecimentos e oportu-

 Problemas de visão fazem parte da vida 
de muitos brasileiros, 16% da população 
sofre de alguma patologia ocular. As mais 
comuns são a miopia, hipermetropia e as-
tigmatismo. O tratamento mais comum é 
a utilização de óculos com lentes próprias 
para cada tipo de problema.

Pensando nisso, a administração de 
Bom Jesus do Oeste, através do decreto 
municipal de nº 5.745 de 31 de março de 
2022, assinado pelo prefeito Airton Antô-
nio Reinehr decretou a majoração do auxí-
lio para aquisição de lentes de grau com ar-
mação que agora passa a ser de R$ 200,00 
limitado a um auxílio anual por munícipe 
que necessitar.

Conforme a secretária de Saúde, Lúcia 
Fuzinatto, as pessoas interessadas e que 
necessitem de óculos de grau podem pro-
curar a Unidade de Saúde com a receita 
médica, com validade máxima de um ano, 
documento oficial com foto e fazer o ca-
dastramento. 

Mulheres ressaltam que oportunizou momentos de troca de experiência

Retroescavadeira foi entregue nesta semana e contou com a presença de autoridades

BOM JESUS DO OESTE

Administração vai 
auxiliar na aquisição de 
óculos com armação

BOM JESUS DO OESTE 

Lideranças femininas participam de capacitação em Florianópolis

VISITAS
Após o curso o grupo de mu-

lheres de Bom Jesus do Oeste 
visitou a Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina (Alesc) e os 
deputados. Em visita ao deputa-
do estadual Mauro de Nadal eles 
buscaram informações sobre o 
processo para a realização do 
asfalto a Maravilha.
No gabinete do deputado Fabia-
no da Luz, receberam a con-
firmação do envio de R$ 150 
mil que será destinado para a 
implantação da Brinquedoteca e 
do Museu Municipal. Na oportu-
nidade também estiveram na Se-
cretaria de Educação Estadual, 
onde se confirmou a liberação 
de um micro ônibus destinado 
para a Secretaria de Educação 
que será enviado ao município 
nos próximos dias.

nizou momentos de troca com 
demais vereadores, gestores, 
assessores e jornalistas de dife-
rentes regiões do Estado.

Divulgação 

O município de Bom Je-
sus do Oeste adquiriu uma 
retroescavadeira nova que 
irá incrementar o parque 
de máquinas, contribuindo 
e agilizando os serviços do 
departamento de agricul-
tura. O valor pago foi de 
R$ 430 mil, por intermédio 
de transferências especial 
destinadas pela Secretaria 
de Estado da Agricultura da 
Pesca e do Desenvolvimen-
to Rural, através do secretá-
rio Altair Silva e contraparti-
da do município no valor de 
R$ 130 mil.

A entrega oficial da má-
quina ocorreu na segunda-
-feira (04), junto a prefeitura 
onde estiveram presentes o 
prefeito Airton Antônio Rei-

BOM JESUS DO OESTE

Município adquire retroescavadeira 
e reforça frota de máquinas
Entrega oficial ocorreu na segunda-feira (04)

nehr, primeira dama Silene 
Reinehr, vice prefeito Iva-
nor Belolli, representante 
do assessor do secretário 
de Agricultura Altair Silva, 
Indianara Silva, presiden-
te da Câmara, Vereadores, 
secretários municipais e li-
deranças municipais do PP. 

O prefeito agradeceu ao 
deputado pela destinação 
da emenda parlamentar e 
lembrou que essa retroes-
cavadeira vai permitir que 
a gestão municipal, tenha 
mais condição de oferecer 
serviços de qualidade para a 
sua população. 
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O Setor de Tributação comunica 
que estão disponíveis os carnês de 
IPTU, que poderão ser retirados na 
prefeitura ou pelo site do municí-
pio de Bom Jesus do Oeste. O con-
tribuinte poderá optar pelo paga-
mento em cota única com 40% de 
desconto ou parcelado em até 6x. 
A primeira parcela, cota única ou de 
forma parcelada tem a data de ven-
cimento em 31 de maio. As parcelas, 
conforme calendário fiscal, terão 
vencimento em: 31 de maio, 30 de 
junho, 29 de julho, 31 de agosto, 30 
de setembro e 31 de outubro. 

BOM JESUS DO OESTE
Ato cívico será realizado semanalmente 
nas escolas municipais

A Secretaria Municipal de 
Educação de Bom Jesus do Oes-
te através da direção da Escola 
Municipal Albano Borre deu iní-
cio na última semana o ato cívico 
que acontecerá todas as sema-
nas na rede municipal de ensino 
para os anos fundamentais. Nas 
segundas-feiras será no período 
matutino e nas sextas-feiras no 
período vespertino.

Participaram do ato o prefei-
to Airton Reinehr; secretário da 
administração Sidnei Luiz Walker; 
secretária Adriane Baumbach; di-
retora Fabiane Ames Morandini; 
servidores; professores e estu-
dantes. O atual secretário Sidnei 
Luiz Walker, em 06 de maio de 

Momento cívico será realizado todas as semanas 

2019, época que ocupava uma ca-
deira no Poder Legislativo como 
vereador apresentou o Projeto de 
Lei 25/2019 que tornava obriga-
tório esse ato cívico semanalmen-
te na rede municipal de ensino.

A diretora Fabiane disse que 

a prática aderida na escola muni-
cipal, além de fazer parte do pla-
no de gestão, desenvolve o dever 
cívico de cada criança. O prefeito 
afirma que o entoamento de hi-
nos cívicos nas escolas corrobora 
para uma melhora no país. 

IMPOSTO
Carnês de IPTU 
podem ser 
retirados na 
prefeitura de Bom 
Jesus do Oeste 

Divulgação 

A educação no trânsito 
está diretamente ligada a 
um processo contínuo de 
construção de conceitos e 
valores, para o exercício da 
cidadania, na formação de 
cidadãos mais conscientes 
e preparados para enfren-
tar a vida e o trânsito. O 
Brasil é o quarto país onde 
mais acontecem acidentes 
de trânsito e desperdiça 
com isso 10 bilhões de reais 
por ano, segundo dados do 
Instituto de Pesquisa Eco-

nômica Aplicada (Ipea). Por 
isso, o estudo de Educação 
no Trânsito, enquanto com-
ponente curricular escolar, 
é fundamental para a cons-
cientização das crianças em 
relação ao trânsito. 

A escola é um dos prin-
cipais agentes educadores, 
juntamente com demais 
órgãos como é o caso da 
Polícia Militar de Flor do 
Sertão que esteve presente 
no Centro Educacional Pa-
dre Luis Muhl no último dia 

25, realizando um trabalho 
de conscientização com as 
turmas dos 2ºs anos. A ati-
vidade veio a dar aprimora-
mento ao assunto traba-
lhado com as turmas, no 
destaque a importância 
da educação no trânsi-
to, como ser um bom 
pedestre, segurança e 
cuidados para evitar aci-
dente que possam trazer 
prejuízos a vida.

As professoras Fran-
ciely e Laura promoveram 

conversas entre os alunos 
sobre o tema, realização 
de jogos de trilha, quebra-
-cabeça, textos informati-
vos e desenhos ilustrados. 
Eles participaram das ativi-
dades, contaram fatos vi-
venciados por eles ou que 
haviam visto acontecer, a 
interação com os policiais 
foi de grande valia, pois 
eles reforçaram o assunto 
discutido. 

Na oportunidade, o 
cabo Muller e o soldado 

Zanotti levaram os alu-
nos a conhecer a viatura, 
mostrando o interior do 
automóvel, as funções, os 
recursos disponíveis e os 
necessários ao bom traba-
lho da Policia Militar. Cabe 
frisar que esse trabalho, 
desde os primeiros anos de 
escolarização a Educação 
para o Trânsito, estará con-
tribuindo para a construção 
de uma cultura de respeito 
às normas de trânsito, de 
valorização da vida. 

FLOR DO SERTÃO

Educação no trânsito como ação para a preservação da vida
Professoras trabalharam sobre o assunto em sala de aula e a Polícia Militar levaram os alunos conhecer a viatura

Professoras e policiais militares trabalharam em sala de aula sobre os cuidados com o trânsito Alunos tiveram a oportunidade de conhecer o interior da viatura e suas funções

Fotos: Divulgação 
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Crianças já estão usufruindo dos equipamentos Onze jovens estão participando da capacitação

A Polícia Militar de Tigrinhos 
recebeu no início deste ano, no-
vas armas para a renovação dos 
equipamentos e ampliação da 
segurança. As armas modelo 
Espingarda Pump CBC Military 
3.0 RT 19” Tactical e Carabina 
CTT. 40C Taurus foram adquiri-
das através de processo licita-
tório com recursos do convênio 
da Rádio Patrulha, estabelecido 
com a prefeitura e a Polícia Mili-
tar de Santa Catarina.

Em encontro realizado na úl-
tima sexta-feira, dia 01, o prefei-
to Derli de Oliveira recebeu em 
seu gabinete o comandante da 
Polícia Militar de Tigrinhos, 2° 
Sargento Franciel Biazussi. Na 

A Secretaria de Agricultura 
de Flor do Sertão realiza mais 
uma edição do curso sobre 
emissão de Nota Eletrônica de 
Produtor Rural e Cadastro de 
Atividade Econômica de Pessoa 

Física (CAEPF). O curso é realiza-
do em parceria com o Senar e o 
Sindicato de Produtores Rurais 
de São Miguel do Oeste. Nesta 
edição do curso, que é gratuito, 
são onze jovens participantes.

A adminis-
tração de Cunha 
Porã por meio da 
Secretaria Munici-
pal de Educação, 
a fim de melhorar 
o atendimento às 
crianças entregou 
no final de março 
novos brinquedos 
que vão compor 
o parque infantil. 
Desta vez o Cen-
tro de Educação 
Infantil Peque-
nos Brilhantes 
e para extensão 
do CEI Sono Anjo 
foram contem-
plados com os 
brinquedos. 

SEGURANÇA

Polícia Militar de Tigrinhos recebe novas armas 
Equipamentos foram adquiridos com 
recursos do convênio da Rádio Patrulha

oportunidade, o prefeito desta-
cou que os novos equipamentos 
são mais um reforço para garan-
tir melhores condições de traba-
lho para os policiais militares do 
município no cumprimento de 
suas missões. 

O comandante e sargento 
Biazussi, por sua vez, agrade-
ceu a colaboração da admi-
nistração e ressaltou sobre 
a importância de investir em 
armamentos para o fortaleci-
mento da segurança pública 
do município e da região.

Prefeito recebeu a visita do 

comandante 2º sargento Franciel 

Biazussi na última semana  

Fotos: Divulgação 

CUNHA PORÃ MAIS UMA EDIÇÃO

Novos brinquedos são 
instalados em parques

Curso sobre nota eletrônica 
está em andamento
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Na última sexta-feira, dia 1º 
de abril, foi concluído o Curso 
de Fotos com celular, realizado 
pela administração de Flor do 
Sertão em parceria com o Senac 
São Miguel do Oeste - a primeira 
parte do curso ocorreu no dia 12 
de março, o dia todo. O curso foi 
ministrado pelo professor Arol-
do Pereira da Silva e realizado 
no Pesqueiro do Paulista.

Um concurso de fotos foi re-
alizado entre os participantes 
do curso. A avaliação das fotos 
ficou a cargo de um corpo téc-
nico do Senac, além da votação 
em redes sociais do município. 
As autoras das fotos premiadas 

FLOR DO SERTÃO

Curso de fotos é finalizado com entrega de 
premiação e certificados
Avaliação das fotos ficou a cargo de um corpo técnico do Senac

Capacitação e concurso foi realizada no Pesqueiro Paulista

foram as seguintes: 1º lugar - 
Luciane Hahn, 2º lugar - Daniela 

Saling, 3º lugar - Clarice Lichaki, 
4º lugar - Raquel de Lima, 5º lu-

gar - Claudiane Gonçalves e 6º 
lugar - Rafaela de Moura.

Divulgação 

O município de Iraceminha 
comemora 33 anos de eman-
cipação política administrativa 
neste mês e para celebrar essa 
data serão realizados alguns 
eventos. A programação inicia no 
dia 24 de abril, com almoço típico 
alemão promovido pela comuni-
dade evangélica (IECLB), no mes-
mo dia também ocorre o Ira Bike 
promovida pelo grupo Ira Bike. 

E no dia 25 de abril, terá o 1º 
Festival de Música promovido 
pela Liga Artística e Cultural 
de Iraceminha, dia 30 de abril 
ocorre o jantar típico italiano 
promovido pelo Moto Grupo 
Os Fugitivos. E para encerrar 
a programação no dia 07 de 
maio, será realizado o 6º Tri-
lhão promovido pelo Moto Gru-
po Os Fugitivos. 

TIGRINHOS

FESTIVIDADES

Tarde de Campo será realizada na 
próxima semana

Iraceminha completa 33 anos neste mês 

A Secretaria da Agricultura de 
Tigrinhos e a Cooperativa Auriver-
de convidam os produtores de 
leite de Tigrinhos para Tarde de 
Campo, no qual serão apresenta-
das 22 variedades de pastagens, 
de diferentes empresas, além de 
estações sobre adubação, contro-

le de pragas e plantas daninhas. O 
evento será realizado na área ex-
perimental aos fundos da Secre-
taria da Agricultura, no dia 13 de 
abril, às 14 horas. Venha participar 
para conhecer novas variedades e 
opções de pastagens e adquirir 
mais conhecimento. 
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OBITUÁRIO
ESTELLE HARRIS
A atriz Estelle Harris morreu no dia 2 de abril, aos 
93 anos. Ela ficou famosa ao interpretar a mãe de 
George Costanza, Estelle, na famosa série Seinfeld, e 
também por dublar a Senhora Cabeça de Batata, na 
animação Toy Story. Estelle fez ainda participações 
em diversas séries de sucesso, como Plantão Médico, 
iCarly e Zack & Cody: Gêmeos em Ação, além das 
animações Tarzan 2 e Hércules.

LYGIA FAGUNDES TELLES
A escritora Lygia Fagundes Telles morreu no dia 3 
de abril, aos 98 anos. Considerada pela crítica e 
por outros escritores como um dos nomes mais 
relevantes da literatura nacional, Lygia fazia parte 
da Academia Brasileira de Letras desde a década 
de 1980. Algumas de suas obras mais famosas 
foram Ciranda de Pedra, Verão no Aquário, As Me-
ninas e Antes do Baile Verde. A escritora também 
fez contribuições para a televisão. Ciranda de Pedra, obra publicada em 
1954, foi adaptada para a TV Globo.

BOBBY RYDELL
O cantor e ator Bobby Rydell morreu no dia 5 de 
abril, aos 79 anos, vítima de pneumonia. Galã dos 
anos 1960, ficou famoso ao aparecer na comédia 
musical de Bye Bye Birdie. Apesar do sucesso nas 
telonas, Rydell se dedicou mais a carreira musical 
e emplacou mais de 20 hits no Top 20 americano, 
como Wild One e Volare.

RAE ALLEN
A atriz Rae Allen morreu no dia 7 
de abril, aos 95 anos, enquanto dormia em sua 
casa em Nova York. Estrela da Família Soprano, 
também ficou conhecida por seus papéis em Star-
gate, NYPD Blue e Grey’s Anatomy. Ela começou 
sua carreira artística em 1947, na Broadway.

IVANI MONTAGNA
Faleceu no dia 31 de março, no Hospital Terezinha Gaio Basso, aos 60 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

EVA ZANATTA
Faleceu no dia 1° de abril, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, aos 
72 anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha São Judas, em Barra Bonita, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

AMELIA MARTINAZZO LUTZ
Faleceu no dia 1° de abril, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 90 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemité-
rio municipal.

PEDRO MALDANER
Faleceu no dia 2 de abril, no Hospital São Miguel, aos 74 anos. Seu corpo foi 
velado na Cripta da Igreja Matriz de São Miguel do Oeste e sepultado no 
Cemitério São Miguel e Almas.

ILDA BERGAMASCHI SCALCO
Faleceu no dia 2 de abril, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 94 anos. 

Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemité-
rio municipal.

NEUSA FATIMA DE MIRANDA DEMOZZI
Faleceu no dia 3 de abril, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, aos 49 
anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

HEDI MARIA PONATH
Faleceu no dia 3 de abril, no Hospital São José, aos 77 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Evangélica de Cunha Porã e sepultado no cemitério evangélico 
de Cunha Porã. 

IRACEMA LAMB NEUNFELD
Faleceu no dia 4 de abril, no Hospital Regional de Chapecó, aos 76 anos. seu 
corpo foi velado na Igreja Evangélica da Linha Primavera Alta e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

MARIA LOPES DA SILVA
Faleceu no dia 5 de abril, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, aos 84 
anos. Seu corpo foi velado na Cripta da Igreja Católica de São Miguel do Oeste 
e sepultado no cemitério municipal. 

ORLANDO JOSÉ TERRES
Faleceu no dia 5 de abril, no Hospital Regional, aos 64 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica de Bandeirante e sepultado no cemitério municipal de 
Bandeirante. 

JULITA JONER
Faleceu no dia 5 de abril, no Hospital São José de Maravilha, aos 83 anos. Seu 
corpo foi velado no Clube de Idosos de Tigrinhos e sepultado no cemitério 
municipal de Tigrinhos. 

JOÃO ANTONIO ANTUNES DE RAMOS
Faleceu no dia 6 de abril, no Hospital de Campo Erê, aos 68 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária de Saltinho e sepultado no cemitério de Saltinho. 

ANDOR STERN
Tido como único brasileiro sobrevivente do Holocausto, 
Andor Stern faleceu no dia 7 de abril, aos 94 anos. Ele 
nasceu em São Paulo, mas se mudou para a Hungria 
ainda criança ao lado de seus pais. Com a guerra e o 
posicionamento do Brasil ao lado dos aliados, ele foi 
considerado inimigo de Estado e entregue às autorida-
des. Em 1944, Stern, sua mãe, seus avós, seu tio e sua tia 
grávida foram levados para Auschwitz no mesmo trem, 

sendo separados quando chegaram no campo de extermínio. Todos da família 
de Stern foram mortos na câmara de gás. Com o fim da guerra em 1945, ele 
conquistou sua liberdade novamente.
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A 2ª Promotoria 
de Justiça da Co-
marca de Maravilha 
denunciou uma 
vereadora do mu-
nicípio de Tigrinhos 
e mais três homens 
por homicídio. A 
vereadora e um dos 
denunciados, que 
estavam presos 
temporariamente, 
tiveram a prisão 
preventiva decre-
tada a pedido do 
Ministério Público 
de Santa Catarina 
no último sábado 
(2) e também fo-
ram denunciados 
por denunciação caluniosa. A 2ª Pro-
motoria também requereu o envio de 
cópia da ação penal pública à Câmara 
de Vereadores de Tigrinhos para em-
basar a instauração de um processo de 
cassação do mandato da parlamentar.

Em fevereiro, o grupo teria se uni-
do para matar um idoso que morava 
em um sítio que havia pertencido à 
vereadora, mas que já havia passado 
à propriedade de uma cooperativa de 

ASSASSINATO

Vereadora de Tigrinhos e cúmplices 
são denunciados após morte de idoso
Polícia Civil, na investigação, revelou que grupo se uniu para cometer o crime e despistar evidências

CRIME ARQUITETADO

As apurações concluíram que a falsa comu-
nicação da ameaça teria “o objetivo de conse-
guir impunidade em relação ao crime de homi-
cídio que viria a ser praticado no dia seguinte”, 
conforme consta na ação penal pública. E a 
denunciação caluniosa só não se consumou 
porque acabou sendo revelada durante as in-
vestigações da morte do morador.

No dia 4, a vereadora e o cúmplice que 
a acompanhara na delegacia teriam se uni-
do a outros dois acusados e se dirigido, em 
dois carros, até a antiga propriedade da 
parlamentar. Esses últimos teriam ajudado 
no transporte da vereadora e do seu com-
parsa, além de terem ocupado posições es-
tratégicas na propriedade com o objetivo 
de impedir a fuga da vítima. O idoso que 
morava no local e se recusava a abandonar 
a sua moradia foi morto com cinco tiros, 
que teriam sido disparados pelo cúmplice 
da vereadora, que teria ido ao local com um 
revólver escondido sob suas roupas.

A vereadora e o seu primeiro comparsa 
foram denunciados por homicídio dupla-
mente qualificado - pelo motivo torpe e 
por ter sido cometido sem dar chances de 
defesa à vítima - e por tentativa de denun-
ciação caluniosa. Os outros dois foram de-
nunciados por homicídio qualificado pela 
dificuldade de defesa à vítima, e a eles fo-
ram impostas medidas cautelares pessoais 
para garantia da ordem pública.

Para o Promotor de Justiça Marcos Schli-
ckmann Alberton, a captura dos dois envol-
vidos em outro município, logo após o fato, 
pela Polícia Militar, assim como a investi-
gação da Divisão de Investigação Criminal 
de Maravilha, da Polícia Civil, com diversas 
medidas investigativas não convencionais, 
foram fundamentais para desvendar os cri-
mes e para responsabilizar todos os indiví-
duos envolvidos na execução do homicídio.

Os crimes ocorreram nos dias 3 e 4 de 
fevereiro deste ano. Naquele dia, a vere-
adora e um dos denunciados teriam se 
dirigido à Delegacia de Polícia de Tigri-
nhos e registrado uma ocorrência em que 
afirmavam que a vítima, Osmar Alves Pe-
reira, morador da casa que a denunciada 
afirmava ainda ser dela, se recusava a de-
socupar o imóvel e havia a ameaçado com 
um facão quando ela fora até o local para 
lhe pedir que ele abandonasse a casa. 
Mas essa ameaça nunca foi feita, confor-
me comprovaram as investigações.

O terreno e a casa já não pertenciam 
a ela há cerca de seis meses, quando fo-
ram entregues a uma cooperativa de 
crédito como pagamento de uma dívida 
dela com a instituição financeira. Apesar 
disso, a denunciada continuaria exigindo 
que o ocupante do imóvel, que fora seu 
inquilino, continuasse pagando aluguel 
a ela ou desocupasse a casa por falta de 
pagamento. Ocorre que o imóvel já não 
pertencia mais à denunciada, e o mora-
dor tencionava adquiri-lo diretamente da 
cooperativa de crédito.

O CRIME

crédito como pagamento de uma dívida. 
Na tentativa de fraudar o processo para 
garantir a impunidade do crime, a vere-
adora teria comunicado à polícia, fal-
samente, que estaria sendo ameaçada 
pelo idoso, que se recusava a desocupar 
o imóvel, de que ela ainda afirmava ser 
a proprietária, ameaça que nunca havia 
ocorrido. Com isso, a ré e um dos cúm-
plices também estão sendo processados 
por tentativa de denunciação caluniosa.
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Carro ficou com as rodas para cima após acidenteAo todo, policiais recolheram 167 quilos de maconha

 Marcos Lewe/WH Comunicações

 Marcos Lewe/WH Comunicações

A Polícia Militar, juntamente com 
a Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
prenderam um homem após um rou-
bo e sequestro neste domingo (4) em 
Maravilha. Foi por volta de 18h. 

Um homem abordou um motorista 
de aplicativo, fez ele de refém, colo-
cou no porta-malas do veículo e fugiu. 

Após troca intensa de informa-

ções entre as guarnições, o veícu-
lo foi abordado pela guarnição da 
PRF de Xanxerê, juntamente com 
o apoio de uma guarnição PM do 
município. O condutor foi preso e 
a vítima libertada. Os envolvidos 
foram conduzidos ao plantão da 
Polícia Civil para os procedimentos 
cabíveis.

A Polícia Militar prendeu dois homens na manhã 
desta quinta-feira (7) em Maravilha. As prisões fo-
ram realizadas após cumprimento de mandado de 
prisão em aberto. 

Segundo a PM, os dois foram detidos e levados 
para a Unidade Prisional Avançada (UPA). 

Um dos homens foi detido em casa e o segundo 
no local de trabalho. A PM não divulgou o motivo 
dos mandados de prisão. 

ASSALTO

Polícia prende 
homem após roubo 
de carro e sequestro
Após troca de informações, autor foi detido 
em Xanxerê

CADEIA

TRÁFICO

PREJUÍZO

Polícia Militar prende duas 
pessoas em Maravilha

PRF flagra veículo carregado 
com maconha na BR-163

Range Rover Evoque capota e deixa 
motorista ferido na BR 282

Um veículo Range Rover Evoque, 
emplacado em Brusque, ficou destru-
ído após um acidente de trânsito na 
BR-282, próximo a ponte sobre o Rio 
das Antas, entre São Miguel do Oeste 
e Maravilha.

A ocorrência foi atendida pelo Cor-
po de Bombeiros e a PRF por volta das 
04h40 de quinta-feira (07). No local as 
equipes encontraram o condutor do 

veículo, que era o único ocupante no 
momento do acidente. Ele apresentava 
ferimentos leves na região da cabeça.

O homem foi atendido no local e 
logo depois foi encaminhado ao Pron-
to Socorro do Hospital Regional para 
receber atendimento médico.

A PRF realizou os levantamentos 
necessários e apura a dinâmica do 
ocorrido.

Dois homens foram presos após serem flagra-
dos em um veículo transportando maconha na 
terça-feira (5), na BR-163, no trevo de acesso à 
Barra Bonita, trecho entre São Miguel do Oeste 
e Guaraciaba. 

O veículo é um Renault Megane, de São Paulo. 
Após surgirem suspeitas, os policiais deram or-
dem de parada ao condutor, porém, ele não aca-
tou e iniciou uma fuga pela rodovia, em direção 
à Barra Bonita. Após o acompanhamento tático, 
o condutor invadiu uma propriedade rural e logo 
depois, juntamente com o caroneiro, abandonou 
o carro. Os dois traficantes correram em direção 
a uma área de mata, mas foram rapidamente al-
cançados e abordados pelos policiais.

Ao verificarem o automóvel, os policiais en-
contraram grande quantidade de tabletes de 
maconha. A droga foi pesada e totalizou 167 
quilos de maconha, que foi apreendida e entre-
gue na Delegacia de Polícia Civil, junto com os 
dois traficantes.
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Na tarde de domingo (03) a equi-
pe feminina do Madalozo/ Acema 
recebeu as meninas de São Carlos do 
Olaria, em partida válida pela final da 
Taça Odi Sports/Sicoob de futebol. 

Depois de ter vencido na ida pelo 
placar de 4 a 2, o Olaria podia até 
perder por um gol de diferença, 
que mesmo assim seria campeão. 
Logo aos 11 minutos, as maravi-
lhenses abriram o placar com Ani-
nha, de pênalti.

O Olaria buscou o empate so-
mente aos 8 minutos da etapa com-
plementar, com a artilheira Sandra 
Klauck, em cobrança de falta prati-
camente do meio campo, 1 a 1. Fal-
tando 2 minutos para o fim do jogo 

No domingo (03), Santa Te-
rezinha do Progresso deu ponta 
pé inicial do Campeonato Munici-
pal de Futebol. No início da tarde, 
tudo começou com o cerimonial 
de abertura oficial do evento, 
com a presença da prefeita, Már-
cia Detofol, o vice-prefeito Eliseu 
Alves da Silva, diretor de esportes 
Fábio Luiz Baruffi, além de vere-
adores, representantes de equi-
pes, arbitragem e patrocinador. 

Os jogos aconteceram na co-
munidade de Campo Grande, 
com a realização de três partidas 
onde na parte da manhã a equi-
pe CK Transportes venceu por 5 
a 0 a equipe Os Piá do Inca. Na 

DECISÃO

Madalozo vence jogo, mas não leva 
taça do regional de futebol feminino
Final aconteceu em Maravilha com placar de 2 a 1 para as maravilhenses contra o 
Olaria de São Carlos

Madalozo comandada pelo técnico Gentil Robert fez a melhor campanha na fase de classificação

Competição conta com jogos nos domingos de manhã e a tarde

as maravilhenses fizeram mais um 
gol, desta vez com Alessandra, mas 
foi só. Final, vitória de 2 a 1 para o 

Madalozo/Acema, mas foi o Olaria 
quem comemorou o título - vitória 
de 5 a 4 no agregado. O Olaria, além 

de conquistar o título, também teve 
a defesa menos vazada e a artilheira 
da competição Sandra Klauck.

Divulgação 

FUTEBOL

Municipal de Santa Terezenha do Progresso tem 
início com muitos gols 

parte da tarde a equipe Vira Co-
pos FC venceu por 2 a 1 a equipe 
Mirasol e as equipes EC Miraguaí 
e EC Mundo Novo empataram 
em 1 a 1.

A próxima rodada está previs-
ta para domingo (10), com a re-
alização de três jogos, no campo 
do Miraguaí, às 10h jogam Vira 
Copos FC e Skolegas/Bayern, às 

14h, pelo Campeonato de Fute-
bol Suíço naipe feminino jogam 
CR7 e Amigas da Bola depois por 
volta das 15h jogam EC Mundo 
Novo e Mirasol.

Divulgação 
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No sábado (02), na cidade de 
Guaraciaba aconteceu a primeira 
etapa da Liga Oeste de Vôlei cate-
goria Sub-15 (Mirim) feminino. Par-
ticiparam nove equipes divididas 
em duas chaves. 

A representação de Maravilha 
Secretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer (SEJL)/Vida Vôlei coman-
dada pelo técnico Thomas Zardo 
enfrentou as equipes de Saudades, 
Chopinzinho/PR e Joaçaba. Nos 
dois duelos Maravilha foi derrota-
da pelo placar de 2 sets a 0. Com os 
resultados não classificaram para a 
próxima fase.  “Foi nossa primeira 
competição do ano, e a primeira 
competição da maioria das meni-

Integrantes do grupo maravi-
lhense Só Corro participaram no 
último fim de semana na cidade 
gaúcha de Torres, da Travessia de 
Torres a Tramandaí (TTT). Foram 
12 atletas que competiram no 
octeto e no quarteto. Formaram 
o octeto as atletas Mari Broetto, 
Suzana Alves da Maia, Juliana 
Marangoni, Neli Dreifke, Fabio 

Folle, Cleusa Atende, Angelise 
Hoffmann e Leandro Arend e no 
quarteto competiram Celso Bro-
etto, Lenira, Ledur, Rosmilli Weis-
smann, Márcia Giacomolli. Ao 
total foram 12 atletas do grupo 
que participaram. A competição 
teve 82 quilômetros divididos en-
tre os atletas os quais completaram 
a prova.

No domingo (03), a equipe sub-
18 de futebol da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer/ CRM 
fez amistoso contra a equipe do 
Fluminense de Tigrinhos. O jogo 
aconteceu em Tigrinhos e o placar 
foi de 3 a 0 para os donos da casa. 

De acordo com o professor 

Paulo Ferreira a equipe de Maravi-
lha se prepara para o início da Liga 
Cresol de Futebol Regional, e para 
as fases dos Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina. 

Os representantes de Tigri-
nhos se preparam para o Estadual 
Fase Oeste de Futebol Amador. 

ESTREIA

Voleibol maravilhense participa da 
primeira competição em 2022
Foram dois jogos e duas derrotas em Guaraciaba 

Competição contou com um percurso de 82 quilômetros Amistoso serviu para se preparar para as competições de 2022

Foram dois jogos e duas derrotas em Guaraciaba

nas, não tivemos nenhuma vitória, 
mas já podemos sentir uma evo-

lução muito boa durante as parti-
das e também dos treinamentos, 

equipe nova, mas teremos uma 
evolução grande no amadureci-
mento dela e nas próximas eta-
pas”, comenta Zardo.

O técnico agradece a todas as 
meninas pelo seu esforço e desem-
penho, as famílias e torcida que 
acompanharam no ginásio e na live.  
“Queremos agradecer também 
a Administração Municipal, SEJL, 
e nosso patrocinador Macrolar, 
por todas as condições de irmos a 
competição, com os treinamentos, 
materiais”, finaliza lembrando que 
a próxima competição será a Liga 
Oeste de Vôlei da categoria Sub-18 
feminino e masculino em Chapecó 
boa no sábado (9) e domingo (10). 

Divulgação 

ATLETISMO PREPARAÇÃO 

Grupo Só Corro participa de 
desafio no Rio Grande do Sul 

Futebol Sub-18 faz jogo treino 
contra equipe principal de Tigrinhos

Divulgação 

Divulgação 
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ESTADUAL

Congresso Técnico do Estadual de 
Amadores fase Oeste é realizado 
CRM estreia no dia 1º de maio contra o Aliança, em casa

O Congresso Técnico na 
manhã de sábado (02), de-
finiu os detalhes da fase 
Oeste do Campeonato Es-
tadual de Amadores. O en-
contro foi realizado nas de-
pendências da Cervejaria 
Unsa Bier, na localidade de 
Cristo Rei, interior de São 
João do Oeste.

A Federação fez algumas 
exigências para a Fase Oes-
te do Estadual de Amadores 
2022, nas quais os clubes fi-
cam obrigados a usar bola 
marca Topper, com no míni-

mo quatro bolas por jogo.
Além disso, as transferên-

cias de data dos jogos dos 
domingos somente serão 
aceitas até a meia noite de 
terça-feira. Também estabe-
lecem o número mínimo de 
18 atletas e no máximo 35 
inscritos para a competição. 
O Congresso Técnico tam-
bém revelou os 16 clubes 
inscritos, que começarão as 
disputas no dia 01 de maio:
Grêmio União – Ipo-
rã do Oeste
Grêmio Tunense - Tunápolis

Cometa - Itapiranga
Aliança – São João do Oeste
Ginástica - Riqueza
Guarani – São Mi-
guel do Oeste
Ouro Verde - Descanso
CRM - Maravilha
Ipiranga - São José Cedro
Guarani - Xaxim
Juventude - Caibi
Olaria - São Carlos
Metropol - São Carlos
Independente - 
São Domingos
Fluminense - Tigrinhos
São Lourenço FC

FÓRMULA DE DISPUTA

Quatro chaves de quatro (Jogos de ida e volta dentro das 
chaves todos contra todos). Depois cruzando as chaves entre 
os classificados. Ou seja: O primeiro colocado da A x segundo 
da B. O primeiro da Chave D x o segundo da A.

Cabeça de Chave - CRM, Guarani, Cometa e Metropol.

CRM está na chave C junto com Aliança, Grêmio Tunense e Fluminense de Tigrinhos 

Oliveira Jr

SORTEIO DAS 
CHAVES

Chave A
Cometa
Ipiranga
Grêmio União
Guarani/Xaxim

Chave B
Guarani/SMO
Ouro Verde
Juventude
Olaria

Chave C
CRM-Maravilha
Grêmio Tunense
Fluminense/Tigrinhos
Aliança/SJO

Chave D
Metropol/São Carlos
São Lourenço FC
Independente/
São Domingos
Ginástica/Riqueza

Premiação
Patrocínio Unsa Bier 
- Cervejaria Fritz.
Campeão: Além 
do troféu, R$ 10 
mil em dinheiro
Vice-Campeão: 
Além do troféu, R$ 
5 mil em dinheiro.
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CONQUISTA
Maravilha tem a segunda melhor equipe de bocha do Estado

Entre a quinta-feira (31) e domin-
go (03), a equipe de bocha rafa volo 
masculina da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer/Acema participou 
da 26ª edição da Taça Santa Catarina 
na cidade de Braço do Norte.

Participaram as 24 melhores 
equipes do Estado, divididas em 
oito chaves. Na primeira fase a 
equipe foi a primeira colocada 
vencendo as disputas contra Pi- Cidade das Crianças perdeu apenas na final contra Chapecó, garantindo assim o vice campeonato

Divulgação 

nhalzinho por 2 x 1 e Galvão 2 x 1, 
na sequência venceu o cruzamen-
to contra a Equipe de Criciúma 
por 2 x 0, após eliminou Blumenau 
também por 2 x 0 conquistando o 
direito de jogar a semifinal contra 
a equipe da casa. Na semifinal Ma-
ravilha conquistou mais um placar 
favorável por 2 x 1. Na final a re-
presentação de Maravilha perdeu 
para Chapecó pelo placar de 2 x 0. 

Na noite de segunda-feira (04), 
a Secretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer de Maravilha (SEJL), rea-
lizou o Congresso Técnico do Cam-
peonato de Municipal de Futebol. 
Participaram os representantes 
das seis equipes que vão competir. 

Ficou estabelecido que a compe-
tição será com jogos aos domingos a 
tarde, tendo início a categoria aspiran-
te, às 13h45 e logo em seguida a ca-
tegoria principal. A forma de disputa 
será todos contra todos em turno e 
returno. Classifica as quatro equipes 
com o maior número de pontos ga-

Na sexta-feira (1º), a 
equipe de futsal da Se-
cretaria de Esportes, Ju-

ventude e Lazer/Acema, 
jogou partida válida pelas 
quartas de finais da Taça 

RCO. Na oportunidade os 
maravilhenses enfrenta-
ram Saltinho. No tempo 

normal placar foi de em-
pate em um gol. A decisão 
foi para os pênaltis e Sal-

tinho ganhou pelo placar 
de 4 a 2, nas cobranças de 
pênaltis. 

TAÇA RCO
Futsal perde nos pênaltis e está fora de competição

Reunião aconteceu na Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e contou com 
representantes de todos os participantes 

CAMPEONATO 

Congresso técnico para organizar municipal de 
futebol é realizado em Maravilha 
Participaram os representantes das seis equipes que vão competir

nhos, que obedecerão ao seguinte 
cruzamento. 

Primeiro colocado enfrenta o 
quarto e o segundo enfrenta o ter-

ceiro colocado, em melhor de duas 
partidas que acontecem no Doutor 
José Leal Filho. Os vencedores destes 
confrontam disputam a final que tam-
bém será do Estádio Doutor José Leal 
Filho. Não vai haver disputa do tercei-
ro lugar e o critério para apontar o ter-
ceiro colocado vai ser o time que for 
desclassificado para o campeão, leva 
as medalhas de terceiro lugar. 

Primeira rodada no domingo 
(10), com os seguintes jogos: União 
x Esportivo, 4S Amizade x Madalo-
zo e Canarinho da Primavera Alta x 
Canarinho da Água Parada.  

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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 ONEIDE BEHLING
DIRETOR TÉCNICO 

Paulo Autuori chegou no Internacional falando 
bonito. Revelou exatamente o que fará no clube 
e diz que jogador frouxo não vence! Segundo ele 
futebol tem quatro pilares: parte técnica, tática, 
parte física e a parte mental, que é a mais impor-
tante. No futebol, o jogador mais forte mental-
mente, vence! Não adianta ser bom tecnicamente 
e ser frouxo mentalmente.

HEGEMONIA 

Título do Grêmio foi merecido. Teve a melhor campanha até a 
final, venceu o Gre-Nal que valia alguma coisa e triunfou contra o 
Ypiranga em Erechim e Porto Alegre. Não tem muito o que debater. 
Manteve a hegemonia de títulos no Gauchão. Foi o quarto PENTA 
na história do Tricolor. O que me preocupa é o sistema de jogo. Não 
sei se esse modelo de não ter a bola e jogar no contra-ataque vai dar 
certo na Série B. Esse é o grande ponto de interrogação.

SÉRIE B
A partir deste sábado (9) o 
Grêmio irá enfrentar equi-
pes mais bem preparadas do 
que aquelas que enfrentou 
no Gauchão, além de longas 
viagens, que desgastam os 
jogadores. Poucos reforços 
chegaram para encarar as 
38 batalhas no desafio mais 
importante do ano. Mes-
mo assim o torcedor segue 
esperando ansiosamente 
pela realização do sonho de 
voltar ao lugar que o Trico-
lor pertence.

EMPATE 

Foram 15 dias de treinos, mas o Internacional não apresentou nenhuma evolução que empol-
gue. Atuação deprimente no Equador. Difícil explicar empatar com um time que é 15º colocado no 
campeonato equatoriano. Ainda mais sabendo que só classifica o primeiro do grupo. As jogadas 
não acontecem, não evoluem. Foi ligação direta, defesa para o ataque, o tempo todo. E outra, time 
parecia cansado no segundo tempo. Era para estar voando fisicamente. “El Cacique” escalou um 
time diferente do que se imaginava. Mercado que é zagueiro foi ridículo na lateral-esquerda.


