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“DEPOIS DA TEMPESTADE, 
VEM O ARCO-ÍRIS”, AFIRMA 
MÃE DA LUIZA (ANJO) E LÍVIA

A maravilhense 
Mayara Zatt conta 
que aprendeu 
muito sobre o 
amor ao receber 
a difícil missão de 
gerar uma vida e 
devolver para o céu

DIA DAS MÃES 

UM ANO DA CHACINA 
 “A gente investiu pesado para retomar a 
sensação de segurança”, diz prefeito de Saudades 
Famílias ainda estão aprendendo a conviver com a dor e aguardam por 
justiça, enquanto o processo contra o acusado do ataque está suspenso 

PÁGINAS 05 e 06

PÁGINAS 03 e 04
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60 ANOS

Biblioteca de Maravilha vai realizar Feira do Livro
A Biblioteca Pública Municipal Luiz 

Delfino está completando 60 anos de 
história e para comemorar o aniversário 
vai realizar uma Feira do Livro. O even-
to acontece no próximo sábado (14) em 
frente à sede da biblioteca, na Travessa 
Eloi Luiz Dadan, das 9h às 16h.

Além da Feira do Livro, terá a ativi-
dade de pintura facial e o Trenzinho 
Maravilha para a diversão das crianças. 
Durante todo o dia a biblioteca estará 
aberta para novos cadastros e retirada 
de livros. 

CONCURSO DE POEMAS 
Na oportunidade também acontece o 

lançamento do concurso de poemas “De-
clama Maravilha” que está previsto para ju-
lho deste ano.

A bibliotecária Carmem Brandalis des-
taca que o evento tem o objetivo de dar 
visibilidade à biblioteca: “Estamos sempre 
realizando ações como essa para incentivar 
a visitação e o uso desse espaço”. A bibliote-
ca possui um acervo completo de livros que 
proporcionam leitura de qualidade para to-
das as faixas etárias e gostos. Biblioteca está comemorando 60 anos  

Arquivo/O Líder
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

ESPERANÇA

vem o arco-íris”, 

A maravilhense Mayara Zatt conta que 
aprendeu muito sobre o amor ao receber 
a difícil missão de gerar uma vida e devol-
ver para o céu

CAMILLA CONSTANTIN

o dia 15 de outubro de 2019 a advogada Mayara Zatt 
descobriu que estava esperando um bebê.  A notícia da 
primeira gestação veio com um misto de sentimentos: 
susto, expectativa, medo e amor. Tempo depois veio a re-

velação: era menina! A Luíza estava a caminho. 
Ela conta que a gestação foi muito tranquila. Contudo, por 

volta da 37° semana, a pequena Luiza partiu. “Sem explicações, 
sem diagnóstico, deixando nossos corações doloridos e nossa 
vida sem cor. Ela nasceu com aproximadamente 3.1 kg e 49 cm. 
Cabelos pretos e pele branquinha.  Foram momentos difíceis: 
dor, desânimo, questionamentos e diversos sentimentos. Po-
rém, com a ajuda do meu esposo, de nossas famílias e amigos, 
consegui me reerguer, encarar a vida e seguir adiante”, diz.

Com o passar dos dias, os sentimentos ruins foram dando es-
paço para a gratidão de ter sido escolhida por Deus para gerar a 
Luiza e, com ela, aprender tanto sobre a vida e o amor. “Então, 
no ano passado, Deus nos presenteou com a gestação da Lívia, 
nossa segunda filha, nosso bebê arco-íris”, conta. Ela nasceu no 
dia 21 de março de 2022, com muita saúde, trazendo cor e ale-
gria para a vida da família.

Mas afinal, o que é um 
bebê arco-íris? 
Os bebês arco-íris são crianças que 
nascem de uma mãe que sofreu 
anteriormente um aborto es-
pontâneo ou que teve um 
filho morto prematura-
mente. Para muitas 
mães, a chegada de 
um novo bebê é a 
luz que vem depois 
de uma tragédia, 
como o arco-íris que che-
ga depois da tempestade.

3Maravilha - Sexta-feira 6 de Maio de 2022 - ED 674

afirma mãe de 
Luiza (anjo) e Lívia 

“DEPOIS DA TEMPESTADE 

Mayara Zatt com a filha, Lívia

Foto Zanotto
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Registro da primeira gestação

Angela Maria Fotografias
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RELATO
“Hoje me orgulho em dizer que sou mãe de 

um anjo (Luiza) e de uma bebê arco-íris (Lívia). 
Luiza jamais será esquecida. Será lembrada to-
dos os dias com muito amor. Fez e fará parte da 
minha família para sempre. 

Gostaria de aproveitar esta oportunidade e 
deixar o meu abraço e a minha solidariedade a 
todas as mães que passaram pela perda de um 
(a) filho (a), seja ele um feto, um nascituro, um 
bebê, uma criança ou um adulto. 

A maioria das mães de anjo não é sequer lem-
brada. A maioria passa esse dia isolada, porque 
não é homenageada. Só se lembram daquelas 
que possuem filhos vivos. Os mortos são esque-
cidos e, junto com eles, o reconhecimento da 
maternidade. 

Deixo aqui a minha mensagem a todas vo-
cês: você é mãe, continua sendo mãe e sempre 
será mãe. Abrigou no seu ventre um ser que foi 
amado, que lhe trouxe alegria e sentimentos 
que você jamais imaginou sentir. Foi escolhi-
da para essa missão difícil e bonita de ter que 
gerar uma benção e devolver para o céu. Toda 
pessoa que gera uma vida é intitulada mãe. 
Que você se sinta abraçada, compreendida e 
acolhida. Você foi escolhida por esse anjo que 
em pouco tempo te transformou, te fortale-

ceu e te fez evoluir diante de um turbilhão 
de sentimentos. Você nunca mais será 

a mesma. Você vai sentir que algo 
mudou e mudou para melhor. Você 
conseguirá tirar amor da dor e su-
portar a saudade com a certeza de 
que Deus sempre sabe o porquê 
de tudo e que nós somos eternos 
seres em evolução nesse mundo. 

E quer um conselho? Nunca dei-
xe de sonhar, pois Deus realiza so-
nhos e o seu também irá se realizar. 
Confie e acredite. O seu milagre 
acontecerá. Depois da tempestade 
vem o arco-íris.

Digo que escassas são as palavras 
e limitados demais os sentimentos 
para poder descrever tudo o que 
senti e tudo o que sinto desde o dia 
em que descobri a maior e mais ma-
ravilhosa felicidade do meu mundo: 
ser mãe! Feliz Dia das Mães”.
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UM ANO DA CHACINA 

“Aos poucos vamos 
aprendendo a conviver 
com a dor”, diz prefeito 
de Saudades

Famílias seguem aguardando por justiça, enquanto o 
processo criminal está suspenso 

CARINE ARENHARDT 
Com colaboração 
da Nova FM 

A quarta-feira (4) ama-
nheceu chuvosa, como se o 
céu também demonstrasse 
a dor que a data represen-
ta para o município de Sau-
dades, especialmente para 
os familiares e amigos das 
cinco vítimas fatais da cha-
cina na creche Pró-Infância. 
A manhã começou com ho-
menagem para as vítimas, 
num momento de oração e 
muita emoção em frente à 
creche. 

Um ano depois, Sauda-
des ainda vive o sentimento 
de luto. Para os familiares 
a dor ainda é muito inten-
sa e às vezes se mistura 
com o sentimento de re-
volta, aguardando justiça 
por um crime tão bárbaro. 

Pai da agente educa-
cional, Mirla Renner Cos-
ta, Marcos diz que a famí-
lia aguarda uma decisão 
da justiça. “A pior coisa 
que tem é um pai enter-
rar uma filha, enterrar 

uma menina que tinha um 
futuro espetacular. Va-
mos esperar a justiça, ver 
o que vai acontecer com 
este maníaco”, relata. 

A mãe, Neuza diz que a 
filha sempre foi uma me-
nina doce. “Ela era tudo 
de bom que uma mãe so-
nha. Ela era minha com-
panhia para tudo, desde 
bebezinha até os 20 anos 
que tive ela comigo. Mi-
nha companhia que eu 
não tenho mais. A gente 
está sobrevivendo, mas 
viver como antes nunca 
mais vamos conseguir”, 
lamenta. 

Pai da professora Keli 
Aniecevski, José, diz que 
os dias tem sido difíceis 
sem a presença da filha. 
“São dias difíceis, a famí-
lia é unida, mas a dor é 
uma coisa que só quem 
passa para saber, um dia é 
diferente do outro. Apoio 
nós temos, não só de fa-
miliares, mas também de 
vizinhos e amigos que nos 
amparam neste momento”, 
relembra com saudade. 

APREENDENDO A 
CONVIVER COM A DOR 

Em entrevista, o prefeito 
Maciel Schneider, destaca que 
Saudades segue se reconstruin-
do e aprendendo a conviver 
com a dor. “Aos poucos a gente 
vai aprendendo a conviver com 
essa dor, para as famílias a gente 
sabe que ainda é muito recente, 
a dor permanece, mas que aos 
poucos as famílias também vão 
aprendendo a conviver com essa 
situação. Esquecer, jamais vamos 
esquecer”, reforça 

O prefeito ressalta também 
que a união da comunidade foi 
fundamental para que a creche 
voltasse a funcionar. “Após um 
ano do ocorrido, Saudades tenta 
e se esforça para voltar a rotina 
normal, com certeza a união de 
toda a nossa gente fez com que o 
mais breve possível pudéssemos 
reativar aquela unidade escolar, 
porque tínhamos muitas famílias 
que precisavam e que ainda pre-
cisam deixar suas crianças nessas 
unidades” destaca. 
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Processo criminal suspenso
O processo criminal contra o autor do ataque, Fabiano Ki-
pper Mai, está temporariamente suspenso na Justiça, aguar-
dando o julgamento de um recurso apresentado pela defe-
sa, envolvendo a sanidade mental do acusado. Três laudos 
periciais, com parecer distintos já foram apresentados. 
O Ministério Público já fez a denúncia contra Fabiano, por 
cinco homicídios qualificados e 14 tentativas de homicídio, 
contra outros funcionários e crianças que estavam na cre-
che no dia do ataque. 

Creche Pró-Infância Aquarela 
foi reformada e recebeu novo 

projeto arquitetônico

Homenagem para as vítimas no dia em que a chacina completou cinco anos 

Nova FM

“A GENTE INVESTIU PESADO 
PARA RETOMAR A SENSAÇÃO DE 
SEGURANÇA”

Após o ataque, o sistema de segurança das creches 
no município foi reforçado, para que funcionários, alu-
nos e familiares pudessem ter novamente a sensação 
de segurança. As unidades escolares do município ga-
nharam portões eletrônicos, vigias e também um bo-
tão do pânico. O botão pode acionado pela unidade 
escolar em situações de risco, emitindo de forma ime-
diata um alerta às forças de segurança para se desloca-
rem até a escola. 

“A gente investiu pesado para retomar a sensação 
de segurança no nosso município, que é um município 
muito tranquilo, de pessoas trabalhadoras, e infeliz-
mente este fato ocorreu aqui. Não deveria ter aconte-
cido aqui, assim como não deveria ter acontecido em 
lugar nenhum. Nenhuma família merece passar o que 
essas famílias de Saudades estão passando”, lamenta. 

O prefeito ressaltou que a creche Aquarela, onde 
ocorreu o ataque, também teve todo o projeto arqui-
tetônico alterado, para dar uma sensação de acolhi-
mento para crianças e equipe. A sala onde as crianças 
foram mortas foi transformada em um espaço de la-
zer, sem as paredes.

Carine Arenhardt/O Líder

Ajuda psicológica ainda é mantida 

Para auxiliar as famílias e também a comunidade em ge-
ral, foram disponibilizados logo após a tragédia, 24 profissio-
nais da área de psicologia e assistência social, custeados pelo 
governo estadual. Os profissionais estão atuando dentro das 
escolas do município e nas estaduais e unidades de saúde. 

“Além das nossas equipes que já possuíamos. Salienta-
mos que o atendimento tem também um local separado, na 
sala do psicossocial, em um imóvel que foi preparado para 
receber essas famílias, essas pessoas que buscam atendi-
mento, não necessariamente relacionados apenas ao caso 
da creche Aquarela, mas qualquer cidadão que necessite 
tem esses profissionais disponibilizados pela prefeitura, atra-
vés dos profissionais contratados pelo governo do Estado”, 
afirma o prefeito.  

“Precisamos estar 
sempre atentos aos 
jovens e tecnologias”

O prefeito Maciel Schneider 
deixou ainda um recado para 
toda sociedade. “A gente pre-
cisa estar sempre atento aos 
jovens, às tecnologias, os pais 
dentro de casa sempre saber o 
que as crianças estão olhando 
nos computadores, para que 
a gente não seja surpreendido 
com uma situação como Sau-
dades foi surpreendida, uma 
cidade tão tranquila”, reforça. 

AS VÍTIMAS 

As vítimas fatais da chacina são a professora Keli Aniecevski de 30 anos, 
agente educacional Mirla Renner Costa, de 20 anos, e as crianças Sarah Lui-
za Sehn, de 1 ano e 7 meses, Murilo Massing, de 1 ano e 9 meses, e Anna 
Bela Fernandes de Barros, de 1 ano e 8 meses. Henrique Hubler foi o único 
sobrevivente, após também ser ferido durante o ataque, na época com 1 
ano e oito meses. 
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

HOSPITAIS LOTAM 
COM A DENGUE

Mal recuperados da COVID, o sistema de saúde 
pública de nosso país – e especialmente o de nossa 
região – amarga números preocupantes com a Den-
gue. Para se ter uma ideia, o Regional de Chapecó 
estava praticamente lotado de pacientes e com fila 
de espera de leitos de U.T.I. Está difícil de nos livrar 
de determinados males que afetam nossa popula-
ção. A COVID praticamente já não preocupa mais. 
A Dengue, sim. Esta preocupa e bastante. A COVID 
não estava tão ao nosso alcance combatê-la, nos 
restando tão somente medidas preventivas como 
uso de máscaras e outras situações higiênicas, 
como o uso do álcool em gel. Mas com a Dengue 
é diferente. A doença não é transmissível de uma 
para outra pessoa, senão pela picada do mosquito. 
E sabemos que o mosquito, quando se torna hos-
pedeiro, precisa criadouros. Locais com água límpi-
da, parada, para complementar seu habitat natural. 
Então o que fazer? No caso da COVID, como escre-
vi, não havia muito o que fazer. Já a Dengue enseja 
uma atitude direta, cuidadosa, por parte da popu-
lação. Zelar para não permitir criadouros, evitando 
águas paradas, locais de acúmulo de sujeira, vasos 
de flores, plantas, etc. Estas medidas estão sim em 
nossas mãos. Por isso tenho insistido em dizer que 
a epidemia de Dengue que estamos tendo é muito 
fruto de culpa nossa mesmo. Da população como 
um todo. E olha... Infelizmente tem morrido pes-
soas por conta da Dengue. Mãos à obra! É preciso 
mais capricho e cuidado por parte de todos nós. 

“PONTOS CEGOS” 
NA TELEFONIA CELULAR

Nossas cidades estão evoluindo. Muitos municípios já fizeram 
até asfalto no interior, algo impensado anos atrás. Mas basta 
sair dos limites do perímetro urbano que o sinal de telefonia 
celular se vai. No século em que vivemos, com a modernidade 
que temos, isto não se pode mais admitir. Os pontos cegos 
compõem mais ou menos 80 a 90 por cento do território 
catarinense, no caso se falarmos em rodovias. Raros locais 
tem cobertura. Em resumo, hoje em dia a inadmissibilidade 
se dá porque não há mais como o cidadão não dispor de tais 
serviços, e muito menos ficar à mercê da própria sorte em um 
local sem comunicação. E como temos rodovias ainda do “sé-
culo passado”, em péssimas condições, são vários condutores 
que tem problemas com seus veículos e acabam sofrendo 
danos e avarias. Muitos sequer conseguem solicitar socorro 
quando precisam, por conta desta ausência de cobertura. 
Antes das operadoras permitirem aquelas ligações chatas de 
marketing, sabe-se lá de quem, deveriam se preocupar em 
disponibilizar aos seus usuários uma melhor cobertura! Cla-
ro, depois vendam como quiserem os pacotes, as inovações, 
a internet, a TV por assinatura, ou o raio que seja! Agora, é 
absolutamente um contrassenso falarem tanto no “5G”, tec-
nologia que vai operar milagres, se sequer conseguem promo-
ver uma adequada cobertura de telefonia, por mais simples 
que seja, em locais mais longínquos das sedes dos municípios. 
Ah, e já que falamos no 5G, já vou aqui lançando a discórdia. 
Pouquíssima parcela da população terá acesso, e a propaga-
ção do 5G, que se dá através de torres de transmissão, será 
uma modalidade bastante restrita, ao menos em seu início. 
Há muito que se fazer antes das novas tecnologias, já que as 
antigas sequer conseguiram torná-las cem por cento eficazes. 
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ANIVERSÁRIO

Apae comemora 37 anos de fundação em Maravilha
Programação interna animou educandos e equipe multiprofissional 

CARINE ARENHARDT 

A semana foi de comemora-
ção na Apae de Maravilha. A data 
oficial do 37º aniversário foi na 
terça-feira (3), mas as atividades 
seguem durante o mês. A direto-
ra da Apae Silvana Gotardo desta-
ca que nesta semana a programa-
ção foi interna, com equipe e os 
usuários da Apae. 

Os alunos confeccionaram 
bolinhos personalizados, fizeram 
sessão de fotos e bailinhos. As 
programações internas foram 
nos dois turnos, manhã e tarde. 
Nesta sexta-feira (6) os alunos 

participam de jogos regionais, 
das Apaes. 

Já no dia 28 de maio, um pi-
quenique vai envolver também as 
famílias. A atividade será na AABB 
e todas as famílias estão convida-
das para participar. 

Silvana ressalta que são 37 
anos de muitas lutas, mas tam-
bém de conquistas. “Desde a 
fundação, foi sempre muito es-
forço e muita dedicação. Hoje 
somos destaque em questão de 
atendimentos, mas temos muito 
à conquistar ainda. É gratificante 
comemorar os 37 anos da institui-
ção”, ressalta a diretora. Comemorações internas ocorreram durante a semana 

Equipe do período matutino 

Educandos confeccionaram bolinhos

Equipe do período vespertino 

Sessões de fotos também aninaram os usuários 

Divulgação 

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

Fonte: www.ulbra.br

CAMPANHA MAIO VERMELHO CONSCIENTIZA
 A POPULAÇÃO SOBRE O CÂNCER DE BOCA

Maio é o mês dedicado à pre-
venção do câncer de boca no país. 
A doença pode surgir nos lábios e 
no interior da cavidade oral, ocor-
rendo mais comumente no último. 
Em 2020, segundo o Instituto Na-
cional do Câncer (Inca), foram re-
gistrados 15.190 novos casos no 
país, sendo 70% vítimas do sexo 
masculino.

Já em 2019, houveram 6.605 
óbitos pela doença, também em 
sua maioria homens. Este é um 
mal que tem cura, mas o tratamen-
to deve ser feito ainda no começo 
da doença. No entanto, mais de 
50% dos casos são diagnosticados 
já em fase avançada. Por conta dis-
so, entidades da saúde destacam 
a importância e os métodos para 
identificá-lo precocemente.

Os estudos frente ao câncer de 
boca revelam que ele tende a se 
manifestar em pessoas que abu-
sam do consumo de bebidas alco-
ólicas, assim como cigarro e outros 
tipos de fumos. Outro fator que 
pode influenciar em seu desenvol-
vimento é o vírus HPV, transmiti-
do sexualmente entre parceiros. 
Na maioria dos casos, tende a se 
manifestar em pacientes do sexo 
masculino acima dos 40 anos.

“Essa doença é silenciosa, não 
desenvolvendo sintomas nos está-
gios iniciais. Ela pode iniciar com 
uma mancha branca ou vermelha 
na área bucal como na gengiva, 
bochechas, no céu da boca e até 
mesmo na língua,” afirma o pro-
fessor do curso de Odontologia 
da Ulbra Canoas, Sérgio Augusto 
Miguens Jr., doutor na área de es-
tomatologia com ênfase no diag-
nóstico do câncer oral.

PREVENÇÃO E TRATAMENTO 
A manifestação inicial surge como uma pequena ferida que não cicatriza ou manchas 
com vermelhidão que perduram por mais de 15 dias. Ao ser identificado, a pessoa deve se 
dirigir à unidade médica para que possa ser iniciado o tratamento. “A maioria dos pacien-
tes tende a procurar ajuda já no estágio avançado, o que dificulta o tratamento”, reforça 
o docente. Os sintomas são dores ao mastigar ou ingerir alimentos, rouquidão, dificulda-
de na fala e a sensação de algo preso à garganta.
Para evitar a doença, Miguens Jr. explica que é importante manter bons hábitos em sua 
rotina. “As pessoas devem se atentar aos fatores de risco que contribuem para o desen-
volvimento da doença. Evitar o consumo de bebidas alcoólicas e cigarro, manter uma die-
ta saudável rica em frutas e vegetais, manter higiene bucal, evitar realizar sexo oral sem 
o uso do preservativo. Além disso, evitar alta exposição aos raios de sol, usando sempre 
protetor labial,” destaca. Também reforça que a prevenção é a conscientização frente à 
doença. “É importante o autoexame, onde a pessoa pode observar as áreas onde o cân-
cer se manifesta diante do espelho, ajudando a identificá-lo ainda no primeiro estágio”, 
alerta. 
O tratamento para o câncer de boca é similar a outros tipos de câncer. Após o diagnósti-
co, o paciente realizará sessões de radioterapia, quimioterapia ou até mesmo processos 
cirúrgicos, o que varia com o estágio da doença.
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CÂMARA

Para evitar fechamento da unidade, 
Legislativo autoriza o município a 
pagar o aluguel dos Correios 
Sessão marcou ainda a posse do suplente Jairo Berger

NELCIR DALL’AGNOL

A primeira sessão ordinária de maio, 
da Câmara de Vereadores de Maravilha, 
teve como um dos destaques da pauta o 
Projeto de Lei 07/2022, que trata sobre a 
autorização para o Poder Executivo cus-
tear temporariamente o aluguel da sala 
da agência local dos Correios. A medida 
emergencial busca evitar o fechamento 
da unidade no município. 

Conforme o relator do projeto, Fran-
cys Ballestreri, o contrato de aluguel da 
sala, onde está funcionando atualmente 
a agência dos Correios de Maravilha, ven-
ceu em março e a renovação do contrato 
não foi autorizada pela diretoria estadual. 
A agência está em processo de mudança 
para um novo local, mas enquanto não se 
concretiza, a unidade poderia fechar. 

O município pediu autorização, atra-
vés do projeto de lei, para custear o alu-
guel da sala por seis meses, até que a mu-
dança para o novo local seja concluída. O 
projeto foi aprovado em primeiro turno. 

REQUERIMENTOS 
Três requerimentos foram aprovados. Um é de 

autoria do vereador Mozer de Oliveira para que o Executivo, 
através do setor competente, envie relação dos acadêmicos be-
neficiados com o transporte para fora do município, valor pago 
por acadêmico e valor total dos recursos investidos, durante os 
meses de janeiro a abril de 2022. 

O segundo é do vereador Ademir Unser, e requer que o Exe-
cutivo, através do Departamento de Planejamento, informe até 
onde vai o perímetro urbano (exceto na parte aprovada pela Lei 
Complementar 163/2021 que trata sobre o contorno viário) e, 
se possível, que envie mapa onde conste esta informação. 

O terceiro requerimento é do vereador Natalino Prante e 
pede para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de 
Agricultura, envie informações, baseado no relatório das ativi-
dades desenvolvidas referente ao ano de 2021. 

CARRO PARA A SAÚDE 
Na sessão de segunda-feira (02), a Câmara de Vereadores de Ma-
ravilha fez a doação de um veículo Renault Daster para a Secreta-
ria da Saúde. De acordo com a secretária da Saúde de Maravilha, 
Miriane Satori, o carro vai ser utilizado para o transporte de pesso-
as que precisam de tratamento fora de domicílio. Segundo Miriane 
atualmente a Saúde transporta em média 65 pessoas por dia. 

Secretária da Saúde Miriane Sartori recebe veículo para a pasta

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

JAIRO BERGER 
ASSUME CADEIRA 
O suplente de 
vereador Jairo 
Berger assumiu 
a cadeira da 
vereadora Eliana 
Simionato, na noite 
de segunda-feira 
(02). Ele vai ficar 
como vereador 
pelo período 
de 30 dias. 

 Suplente de vereador Jairo Berger assumiu a cadeira
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Com os personagens na obra estão Mauro Sousa, da Mauricio de 

Sousa Produções Ao Vivo, e Manoela da Costa Moschen, CEO do 

parque Pâmella Charão 

RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Se você traçar metas 
absurdamente altas e falhar, 
seu fracasso será muito melhor 
que o sucesso de todos.”
James Cameron, cineasta

RS TERÁ PARQUE DA MÔNICA DE R$ 
60 MILHÕES E 200 EMPREGOS

O parque temático da Turma da Mônica em Gramado 
terá um investimento de R$ 60 milhões. A atração, que 
vai simular uma vila com as casas dos personagens criados 
por Mauricio de Sousa, será inaugurada em outubro e terá 
11 mil metros quadrados. Ela ficará às margens da RS-235, 
no bairro Carazal. Entre a fase de obras e a operação, são 
estimados 200 empregos diretos. 

Divulgação 

TAXA DE JUROS CHEGA A 12,75% E ATINGE 
O MAIOR PATAMAR EM CINCO ANOS

Em mais uma tentativa de barrar a escalada da infla-
ção, a taxa básica de juros do país, a Selic, voltou a subir 
mais um ponto nesta quarta-feira (4). O Copom (Comitê 
de Política Monetária), do Banco Central, decidiu elevar o 
percentual de 11,75% para 12,75% ao ano. Com isso, os 
juros básicos atingiram o maior patamar desde fevereiro 
de 2017, quando a taxa estava em 13%. É a décima alta 
consecutiva neste ciclo de aperto monetário, que come-
çou em março de 2021, com a Selic na mínima histórica de 
2%, acumulando 10,75 pontos de ajuste.

Vendas nos supermercados 
de SC caem 3,14% em março

As vendas nos supermercados 
de Santa Catarina tiveram queda de 
3,14% em março se comparado com 
o mesmo mês do ano passado. Já em 
relação a fevereiro, o crescimento foi 
de 6,74%. No acumulado do ano, o 
resultado é negativo, com 2,58%. Os 
índices foram apurados na pesquisa 
mensal do Termômetro de Vendas, 
realizada pela Associação Catarinense 
de Supermercados (Acats) e são apre-
sentados já deflacionados pelo IPCA. 
Participaram desta amostragem em-
presas de todos os portes e regiões 
catarinenses. Na campanha da Páscoa, 
que é uma data comemorativa forte 
no calendário, o levantamento sobre o 
resultado das empresas relevou cres-
cimento em dois modos de apuração, 
alta de 4,85% em volume de produtos 
e de 12,79% em valor.

Tempo de contrato de 
trabalho do Jovem Aprendiz 
passará de 2 para 3 anos

A Medida Provisória (MP) que libe-
ra recursos do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para mulhe-
res pagarem cursos de qualificação 
e creches para os filhos também au-
menta o prazo dos contratos do Pro-
grama Jovem Aprendiz. Pelo texto, 
o prazo máximo dos acordos passará 
de dois para três anos. Os contratos 
poderão chegar a quatro anos de du-
ração para os jovens contratados com 
14 anos. Com isso, ele trabalhará no 
programa Jovem Aprendiz até os 18 
anos. Os jovens considerados vulnerá-
veis também poderão ter o contrato 
de até quatro anos, assim como quem 
estiver fazendo um curso técnico. Nos 
programas de aprendizagem que exi-
gem idade mínima de 21 anos, como 
transporte e segurança, o limite de 
idade, atualmente em 24 anos, passa 
a ser de 29 anos.

CIDADE DE SC SERÁ A PRIMEIRA 
DO PAÍS COM AUTOSSERVIÇO EM 
POSTO DE COMBUSTÍVEL

Conforme Karina Manarin, do ND+, a ci-
dade de Jaraguá do Sul, no Norte de Santa 
Catarina, deve ser a primeira do país a ter 
um posto de combustível com autosservi-
ço, ou seja, a possibilidade de o motorista 
abastecer seu próprio veículo. A opção, que 
já existe nos Estados Unidos e na Europa, 
será implantada depois que a Justiça Fe-
deral reconheceu, em sentença publicada 
no fim de abril, o direito de uma rede de 
postos catarinense explorar o serviço. A 
justificativa usada pela empresa na ação 
é que a rotatividade de frentistas é muito 
grande por causa da carga horária de traba-
lho, que envolve madrugada, feriados e fins 
de semana. O juiz Joseano Maciel Cordeiro, 
da 1ª Vara Federal do município, entendeu 
que a Lei 9.956/2000, que impede o abas-
tecimento por autosserviço, é incompatível 
com outras legislações, incluindo emenda 
constitucional. Além disso, argumentou 
que a possibilidade estimula a inovação. 
Diante disso, os colaboradores receberão 
capacitação e muitos passarão a atender 
como monitores e, na sequência, consultores 
em outras funções nas lojas.

Novo lockdown na China vai 
acentuar falta de insumos e 
inflação global

Os recentes fechamentos das cidades 
de Xangai e Pequim para conter uma nova 
onda de contaminações pela Covid-19 
pode agravar a situação adversa enfren-
tada pela economia nacional e global. Na 
avaliação de especialistas, a política sanitá-
ria de ‘Covid zero’ adotada pelo governo 
chinês vai prejudicar novamente a cadeia 
global de suprimentos, resultar em uma 
nova falta de insumos para a cadeia pro-
dutiva e, consequentemente, elevar ainda 
mais os preços. Os isolamentos totais já re-
sultaram em revisões das expectativas de 
crescimento da economia chinesa neste 
ano para um patamar abaixo de 4%.

Presente do Dia das Mães devem 
ficar em R$ 200

O Dia das Mães é uma das datas mais esperadas pelo 
comércio catarinense, atrás apenas do Natal em resultado 
de vendas. A pesquisa de intenção de compras feita pela 
Fecomércio/SC aponta que os consumidores pretendem 
gastar, em média, R$ 196,64 na data, alta de 21% em re-
lação ao ano anterior. Foram entrevistadas 2.105 pessoas, 
entre os dias 30 de março e 18 de abril, nas cidades de Blu-
menau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages 
e Itajaí.
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Fernanda, um novo ano que chega tra-
zendo junto muitas alegrias e felicidades 
para você. Feliz aniversário!

Mãe, palavra muito linda, você foi a razão 
da minha vida, lutamos choramos e so-
brevivemos. Hoje é o seu dia. Feliz Dia das 
Mães, te amo mamãe!
Homenagem de Rudi Donhauser.

Amor, o quanto você 
mudou minha vida, te 
amo desde o primeiro dia. 
Você é uma mãe preocu-
pada, dedicada e amoro-
sa e também não deixa de 
me ajudar como esposo. 
Obrigado amor, pelo seu 
dia aproveite!
Homenagem de Rudi 
Donhauser.

Patrícia, Pa-
rabéns! Você 

é uma pes-
soa especial 

e merece 
tudo de mais 
maravilhoso! 
Feliz aniver-

sário!

Ivanete, que seu aniversário fique 
marcado por momentos incríveis de 

amor e alegria. Parabéns!

Ana Paula, pule de alegria e sem 
medo alcance o mais alto dos 
seus sonhos. Feliz Aniversário.

Ronaldo, que seu novo ano seja 
cheio de encantos e motivos para 
sorrir, meu filho. Feliz aniversário!

Venice, 
Parabéns 
por mais 
um ano de 
batalhas 
e vitórias. 
Feliz ani-
versário
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O grupo WH Comunicações deseja os 
parabéns a colaboradora Fabiani Dele-
vatti por mais um ano de vida comple-

tado no ultimo dia 3.

Tuio, Feliz aniversário! Que 
Deus lhe dê somente motivos 
para sorrir e ser feliz!

Amanda, que a mágica dos sen-
timentos positivos domine seu 
dia e abrace seu coração. Feliz 
aniversário!

Vanieli, que você possa 
celebrar com amor e 
alegria esta nova fase de 
vida. Feliz aniversário

Suzana, Feliz aniversário! Que a 
alegria deste dia seja contagiante e 
se espalhe pelo ano todo! Parabéns!

Miriani, que a melhor das emoções 
surja no melhor dos seus dias. Feliz 
aniversário!
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No Sicoob

r see dinheirrr see dinheirr
rende muito mais. Procure sua cooperativa

e saiba mais!

O Sicoob divide os resultados com você.

Guardando seu dinheiro no Sicoob, você tem bons rendimentos,
segurança e aumenta sua participação nos resultados da cooperativa,

gerando ainda mais retorno sobre os seus investimentos!
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Central de Atendimento Sicoob Atendimento 24h | Ouvidoria Sicoob: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 | www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | SAC - 24h 0800 724 4420

CLEITON FERRASSO

O Sicoob Credial elegeu novo presiden-
te na manhã deste sábado (30), em Cunha 
Porã. Márcio Luiz Schmitt foi eleito presi-
dente. Hermes Barbieri deixa o cargo após 
mais de 20 anos como presidente. Ele não 
chegou a participar da chapa para a disputa 
do cargo, sendo que a eleição dos novos dos 
novos membros se deu em forma de aclama-
ção, sendo a chapa apresentada aprovada 
por unanimidade.

A escolha ocorreu durante as assembleias 
Geral Ordinária e Extraordinária para altera-
ções, prestação de contas e eleição da nova 
diretoria. O ato contou com a presença de 
convidados, membros da antiga e da atual 
diretoria e associados.

MUDANÇAS

Sicoob Credial elege nova diretoria
Hermes Barbieri deixa a presidência após mais de 20 anos no cargo. Márcio 
Luiz Schmitt assume a liderança

Márcio Luiz Schmitt eleito novo presidente 

Nova diretoria eleita sábado (30) passado 

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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NOVA DIRETORIA 
Presidente: Marcio Luiz Schmitt
Vice-presidente: Darci Valmir Kluge
Secretária: Adriane Baroncello
Conselheiros: Edemar Jair Becker
Elaine Trombini
José Ivanir Folmann
Maicon Löesch
Neiva Rossa Schaefer
Rodrigo Alencar Boll

Conselho fiscal:
Efetivo: Claudir Antônio Schuh
Cristina Mariel de Souza Foresti
Rudimar Honaiser

Suplentes:
Alessandra Luft
Euclides Antônio de Barba
Janete Weber Jacoby

Diretoria Executiva:
Diretor Operacional: Lisandro Einloft Bagatini
Diretor Administrativo: Marcos Alberto Trebien

Público acompanhou assembleia geral 
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CELEBRAÇÃO

Após dois anos sem celebrações, festa do 
padroeiro São José Operário concentra 
grande público em Maravilha 
As atividades começaram de manhã e se estenderam à tarde

CLEITON FERRASSO

A paróquia São José Ope-
rário de Maravilha realizou 
a tradicional festa neste do-
mingo (30) após dois anos 
sem celebrações devido à 
Covid-19. As atividades co-
meçaram de manhã com 
atos religiosos aos fiéis na 
igreja matriz. Já para o al-
moço, foi servido churrasco 
com acompanhamentos no 
salão paroquial e logo após 
matinê.  

Conforme os organizado-
res, mais de 1,2 mil pessoas 

almoçaram no local. Houve 
a presença de figuras po-
líticas como, o prefeito de 
Maravilha Sandro Donati, a 
ex-prefeita Rosi Maldaner, 
vereadores da bancada do 
PP (Ademir Unser, Natalino 
Prante, Orli Berger e Vinícius 
Ventura), além do deputado 
estadual Altair Silva, entre 
outras lideranças. 

Os organizadores agra-
deceram a presença de 
quem prestigiou a tradicio-
nal festa, já que não era reali-
zada há dois anos. Para eles, 
o evento foi um sucesso. Mais de 1,2 mil pessoas participaram do almoço

Ministros carregaram a imagem de São José Operário Houve fila para buscar o tradicional churrasco de comunidade

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder
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Feliz
Dia das Mães
para você que é amor, força, 
cuidado e inspiração em 
nossas vidas. 

Maio/2022

Acesse: sicredialtouruguai.com.br

NELCIR DALL’AGNOL

Na terça-feira (03), a direto-
ra do Hospital São José, Neiva 
Schaefer recebeu em sua sala os 
vereadores da bancada do MDB 
de Maravilha. O motivo da visita 
foi a entrega da emenda parla-
mentar do deputado Celso Mal-
daner, no valor de R$ 500 mil. 

Estiveram com a diretora, a 
vereadora Marclei Grando e os 
vereadores Sergio da Silva e Gil-
mar Castanha. De acordo com 
Neiva o recurso será usado para 
aplicação em manutenção dos 
serviços hospitalares em média 

e alta complexidade. 
“Mais uma vez precisamos 

agradecer ao deputado Celso 
Maldaner e aos vereadores por 
lembrarem do hospital, esses 
recursos, sempre digo, são bem 
vindos, pois assim conseguimos 
continuar nossa missão de aten-
der a população com dedica-
ção”, ressalta a diretora. Ainda 
de acordo com a diretora, o de-
putado sempre esteve presente 
e se mostra atencioso com as 
necessidades da instituição hos-
pitalar de Maravilha. 

A diretora explica que o re-
curso ainda não está disponível. 

SAÚDE

Hospital São José recebe R$ 500 mil de 
emenda parlamentar
Recurso será usado para aplicação em manutenção dos serviços hospitalares em média e alta complexidade

Diretora em ato de entrega da emenda parlamentar com vereadores do MDB de Maravilha 

“O que aconteceu foi a entrega 
da emenda parlamentar, mas o 
recurso está garantido, agora 
o montante será encaminhado 
pelo Governo Federal para o 

Fundo Estadual da Saúde e em 
seguida é disponibilizado para o 
hospital, por meio de convênio 
com a Secretaria de Estado da 
Saúde”, explica. 

Divulgação 
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Para proporcionar conheci-
mento e também contribuir com 
o desenvolvimento das pessoas, 
a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
consolidou uma parceria com a 
Cooperativa Regional Auriverde 
de Cunha Porã para a realização 
do curso de extensão “A empresa 
rural”. A formação tem início no 
dia 10 de maio, com encontros 
mensais até o mês de novembro, 
sempre às terças-feiras. Serão 
módulos com temáticas voltadas 
ao cooperativismo, empreen-
dedorismo rural, contabilidade 
rural, planejamento da proprie-
dade, educação financeira e pre-
vidência, meio ambiente e suces-
são familiar. 

De acordo com o gerente da 
agência de Cunha Porã, Rodrigo 
Stafanello, a capacitação obje-
tiva, especialmente, o manejo 
apropriado, a gestão e, tam-
bém, as alternativas possíveis 
e disponíveis para tornar a pro-
priedade cada vez mais susten-

CARINE ARENHARDT 

O mutirão de castração será reali-
zado no dia 24 de maio em Maravilha, 
com a carreta do Projeto Castração 
Brasil, que já esteve no município em 
anos anteriores. Esta será a 4ª edi-
ção da ação com a clínica móvel no 
município. 

As inscrições já estão abertas e de-
vem ser feitas de forma presencial, em 

cima da agência dos Correios, na sala 
101. Mais informações podem ser ob-
tidas também pelo Whatsapp, nos nú-
meros (49) 9 8821-4404, com Guilher-
me, ou (49) 9 8822-4469, com Daiana.

O mutirão é para castração de cães 
e gatos. A organização destaca que 
o valor de cada castração é social, a 
exemplo do que já foi praticado nas 
edições anteriores.  As inscrições po-
dem ser feitas até o dia 23 de maio. 

CUNHA PORÃ

Sicredi e Auriverde ofertam curso 

A médica, endocrinologista, Aline 
Hübner, que atua na região, partici-
pou no último final de semana do 2º 
Fórum de Atualização e Inovação em 
Diabetes, realizado em São Paulo 
pela Sociedade Brasileira de Diabe-
tes. Aline participou de forma virtual 
do evento, que teve como objetivo 
atualizar os profissionais especialis-
tas, sobre novos medicamentos e 
tecnologias digitais que vieram para 
facilitar a vida do diabético, pesquisas 
e suplementos alimentares. 

Com especialização em Endocrino-
logia e Metabologia e Medicina Inter-
na, Aline já se prepara para mais uma 
capacitação neste sábado (7). Em São 
Paulo, a médica vai participar de um 
bate papo com experts, com o tema 
“Diabetes e doenças hepáticas gordu-
rosas: quem sofre é o coração”. 

CAPACITAÇÃO
Médica da região 
participa de 
capacitações 
sobre diabetes e 
doenças hepáticas

tável. “Cursos como este são im-
portantes no que diz respeito a 
evolução cultural que estamos 
vivendo. São oportunidades 
que o produtor tem de otimi-
zar técnicas, diminuir danos ao 
meio ambiente e potencializar 

safras, minimizando os riscos de 
perdas”, descreve.

Para quem tem interesse em 
participar, ainda há vagas dispo-
níveis e os produtores rurais po-
dem se inscrever na agência do 
Sicredi, em Cunha Porã.

PARCERIA COM A AURIVERDE

O coordenador de programas sociais da Auriverde, 
Amarildo Minela, ressalta a importância desta inter-
cooperação. “Esta parceria que o Sicredi nos oferece 
é uma oportunidade de disponibilizarmos formação 
em cooperativismo e gestão empresarial. Não tenho 
dúvidas sobre a grande relevância de um treina-
mento que envolve os temas que serão abordados 
no curso, pois serão ministrados por professores e 
profissionais de alto gabarito, o que terá resultado 
satisfatório, com certeza. Com carga horária enxuta, 
a capacitação será realizada à noite, com facilida-
de de adequação de agendas. Essas são condições 
favoráveis para um ótimo aproveitamento. Desde já, 
agradecemos o aceite de todos os inscritos e temos 
a certeza do sucesso desta formação”, acredita.

CÃES E GATOS

Maravilha terá mutirão 
de castração com 
clínica móvel
Esta será a 4ª edição da ação no município



19Maravilha - Sexta-feira 6 de Maio de 2022 - ED 674

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.

SOCIAL

JCI de Maravilha recruta 
novos membros 
Ingresso oficial 
dos membros 
será em julho. 
Até lá, os 
convidados 
conhecerão as 
atividades do Clube 

CLEITON C. FERRASSO

A JCI de Maravilha está 
em fase de recrutamento de 
novos membros. Nesta quar-
ta-feira (4), foi realizada mais 
um encontro com os aspiran-
tes na sede da Organização. 
Conforme a integrante da 
pasta de Expansão e Reten-
ção, Susan Mello Mozena, 
cerca de 35 pessoas foram 
convidadas para fazer parte 
do grupo. Durante um mês, 
elas participarão de encon-
tros e em julho poderão op-
tar em continuar ou não nas 
atividades.  

“A gente explica para eles 
o que é a JCI e como ela fun-
ciona, quais os benefícios 
para eles e como essas pes-
soas podem se desenvolver. 
Percebo que os convidados 
estão muito engajados e 
acreditamos que vão conti-

nuar na caminhada. Fizemos 
dois encontros e teremos 
mais quatro até a distintiva-
ção que será realizada em ju-
lho. A partir desse ato, eles 
estarão oficialmente dentro 
da JCI e poderão ajudar nos 
projetos”, explica. 

A JCI tem como essência 
o desenvolvimento pessoal, 
tanto que um dos projetos de 
grande destaque é Oratória 
nas Escolas. A Organização 
reúne jovens a partir dos 18 
anos e o ingresso é por meio 
de convite. 

35 jovens foram convidados para 

fazer parte da JCI

Divulgação 
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FLOR DO SERTÃO

Município promove noite cultural polonesa
Segunda etapa do projeto resgate histórico será desenvolvido ao longo deste ano

O Projeto de Resgate Históri-
co do município de Flor do Sertão 
iniciou mais uma etapa no último 
sábado, dia 30 de abril. A primeira 
etapa foi realizada ainda em 2021, 
quando foi elaborado um DVD 
contendo entrevistas com mais de 
trinta pioneiros e entrega de placas 
às famílias que primeiro se estabe-
leceram no local, nas décadas de 50 
e 60, além dos membros da Comis-
são Emancipacionista, que tornou 
realidade o sonho da emancipação. 

A segunda etapa está ocorren-
do em 2022 e consiste na realiza-
ção de quatro noites culturais tí-
picas, com objetivo de valorizar as 
quatro principais culturas que for-
mam a base o povo florsertanense: 
noite cultural polonesa (dia 30 de 
abril), noite cultural italiana (dia 04 
de junho), noite cultural alemã (06 
de agosto) e noite cultural gaúcho-
-brasileira (17 de setembro).

A atração principal, no primeiro 
evento, foi o Grupo Folclórico Po-
lonês Krakow, de Rio Claro do Sul 
(Mallet-PR). Com uma hora e meia 
de apresentações, o grupo artís-
tico, grande parte composto por 
crianças e adolescentes, fez uma 
viagem no tempo, com danças e 
músicas que exaltam e traduzem 
as riquezas da cultura polonesa. 
“Muito bonito, é de se emocionar, 
pois faz a gente lembrar um pouco 
de tudo o que nossa gente passou, 
desde nossos antepassados, sain-
do da Polônia, até nós, se firmando 
aqui em Flor do Sertão”, afirmou 
Leonardo Sobieski, que mesmo as-
soleado pela dengue, fez questão 
de prestigiar o evento com a famí-
lia – que completa 50 anos residin-
do em Flor do Sertão.

Foram homenageadas as famí-
lias Kasmierski (aqui chegada em 
1962), Wocinski (1962), Marczinski 
(1962 e 1965), Falkoski (filhos 
de João e Ana, chegados entre 
1964 e 1970), Olicheski (1964), Autoridades prestigiaram o evento realizado na noite de sábado (30)

Apresentações Grupo Folclórico Polonês Krakow fizeram um resgate da história 

Fotos: Divulgação 

Maskoski (1965), Grokt (1972), So-
bieski (1972), Wronski e Vaskevicz 
(1974), Falkoski (filhos da dona Ma-
ria, chegados em 1974), Iaronka 
(1974), Palinski (1979 e 1982), 
Skierzynski (1979), Prasniski 
(1981), Selung (1982), Semanski 
(1982), Rychcik (1985), Rogoski 
(1986) e Charnoski (2004). O estu-
do sobre as famílias florsertanen-
ses descendentes de poloneses 
foi realizado pelo idealizador do 
projeto, Jovir Zanuzzo. 

“A cultura polonesa é marcan-
te em nosso município; entre as 
décadas de 60 e 80 vieram para cá 
muitas famílias e boa parte delas 
ainda residem aqui, dando signifi-
cativa contribuição ao desenvolvi-
mento de nosso município; gente 
forte, trabalhadora e de fé que 
merece ser reconhecida e home-
nageada”, comenta ele.

Para a administração, respon-
sável pela realização do Projeto 
de Resgate Histórico, o objetivo é 

a valorização das culturas que for-
mam a base do povo florsertanen-
se, além de manter viva e propagar 
entre os mais novos a história local. 
“Flor do Sertão tem uma história ad-
mirável, construída com o trabalho 
e a dedicação de muitas pessoas e 
que não pode ser esquecida; acre-
ditamos que valorizar essa riqueza 
histórico-cultural é um dever nosso, 
fortalecendo na nossa população a 
satisfação em viver aqui”, reconhe-
ce o prefeito Sidnei Willinghöfer. 
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Buscando a ampliação, melho-
ria e eficiência na comunicação e 
no trabalho prestado pela Polícia 
Militar de Bom Jesus do Oeste, de 
modo a eliminar “pontos cegos” 
na comunicação entre as viaturas 
e a central, houve a fixação de um 
link em ponto estratégico no inte-
rior do município. Os equipamen-
tos instalados já estão em uso, e 
beneficiam as linhas Rainha da 
Serra, Flor da Serra, São Marcos, 
Valério, Lamb e ainda as locali-
dades de Lajeado Grande, Vista 
Gaúcha e Boa Esperança, perten-
centes aos municípios limítrofes a 
Bom Jesus do Oeste. 

O investimento se deu em 
parceria entre Polícia Militar e a 
administração. Os equipamentos 
foram adquiridos através do con-
vênio de Rádio Patrulha, firmado 
entre o município e a Polícia Militar 

A dentista de Tigrinhos Júlia 
Maria Spessato Zanco palestrou 
para a equipe de saúde bucal 
do município de Xanxerê no úl-
timo dia 29 de abril. O encontro 
aconteceu de forma online.  Na 
oportunidade foi apresentado o 
Projeto de Saúde Bucal, Criança 
Sorriso, desenvolvido no muni-
cípio há mais de 14 anos. E que 
já foi destaque nacional em nível 
de Atenção Básica. 

A equipe de Xanxerê está 
buscando realizar um levanta-
mento epidemiológico da saúde 
bucal das crianças, e se inspirou 

no trabalho desenvolvido em Ti-
grinhos, segundo o coordenador 
de saúde bucal de Xanxerê, Fer-
nando Ebers. Xanxerê tem em 
torno de 52.000 habitantes e o 
desafio seria implantar esse pro-
jeto no município, porém após a 
troca de experiência várias ideias 
foram propostas. 

Júlia apresentou todo o histó-
rico de saúde bucal dos escolares 
do município desde 2007, com 
os valores encontrados todos os 
anos nos exames epidemiológi-
cos da boca das crianças e a me-
lhora na realidade da saúde bucal 

BOM JESUS DO OESTE

Polícia Militar recebe equipamentos 
e investimentos
Link em ponto estratégico no interior do município foram instalados e novos 
equipamentos foram adquiridos

Prefeito e vice visitaram nesta semana o sargento Fabricio dos Santos

Julia Spessato Zanco apresentou o projeto desenvolvido há mais de 14 anos no município

de Santa Catarina, uma espingarda 
calibre 12, Modelo Military 3.0, um 
espargidor de gás de pimenta e 
uma bateria para uso no dispositi-
vo incapacitante elétrico Spark.

E se encontra em fase licitató-
ria a alocação de equipamentos 

de videomonitoramento, a serem 
instalados em diversos pontos es-
tratégicos do perímetro urbano, 
contemplando todas as saídas 
do município. Este projeto além 
da Polícia Militar e administração, 
contou com a participação da Polí-

cia Civil, Ministério Público, Câma-
ra dos Vereadores, Conselho Tute-
lar, CDL e Escola Estadual.

De acordo com o sargento Fa-
brício dos Santos, os investimen-
tos são de suma importância, pois 
melhoram a prestação do serviço 
e consequentemente aumentam 
a sensação de segurança do cida-
dão bonjesuense. Ele destaca ain-
da a importância da parceria entre 
a administração e a Polícia Militar. 

O prefeito Airton Antônio Rei-
nehr juntamente com o vice-pre-
feito Ivanor Belolli parabenizaram 
e elogiaram o trabalho da Polícia 
Militar, profissionais que tem a 
imensa responsabilidade de cuidar 
da segurança da população. “Sem-
pre fui a favor de parcerias que tra-
gam benefícios e segurança para a 
população bonjesuense”, frisou o 
prefeito. 

Divulgação 

TIGRINHOS 

Projeto de Saúde Bucal é explanado durante palestra

dos estudantes. As atividades de-
senvolvidas e o manejo clínico no 

consultório odontológico tam-
bém foram enfatizados. 

Divulgação 
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CONFRATERNIZAÇÃO

Idosos realizam encontro 
mensal em Flor do Sertão
A ideia é oportunizar momentos de diversão, confraternização e aprendizado

A Secretaria de Assistência 
Social de Flor do Sertão realiza, 
mensalmente, sempre na úl-
tima sexta-feira do mês, o en-
contro do Conviver, aberto à 
participação dos idosos do mu-
nicípio. Na última sexta-feira 
(29), foi realizado o encontro 
no Centro de Convivência de 
Idosos com participação espe-
cial do coelhinho, que trouxe 
um presente muito útil, um 
porta prato.

Na abertura do evento, um 
grupo de alunos da Oficina de 
Violão, do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Víncu-
los, conduzidos pelo professor 
Fernando, apresentou algu-
mas músicas. A equipe, sob a 
responsabilidade da secretária 
Aline Engel, dramatizou uma 
belíssima mensagem intitulada 
“O avental da nona”. 

Segundo a secretária, a ideia 

Participantes ganharam um porta prato de presente 

Divulgação 

Divulgação 

Ocorreu no dia 29 de abril a 
assinatura do maior convênio 
da história de Cunha Porã, no 
valor de R$ 31.639.374,46, que 
serão investidos na obra de in-
terligação asfáltica. O edital 
para licitação já está publica-
do. A obra, que se tornou pos-
sível devido ao envolvimento 
de diversas pessoas e setores, 

contribuirá para o desenvolvi-
mento de Cunha Porã e cidades 
vizinhas, impulsionando o cres-
cimento e valorização regional, 
além de promover mais quali-
dade de vida, segurança e tra-
fegabilidade.

é oportunizar aos idosos mo-
mentos de diversão, confrater-
nização e aprendizado. “Pau-
tamos estes encontros pela 

alegria, pois ela torna a vida de 
nossos idosos mais gratificante; 
são pessoas que já deram sua 
contribuição, suportaram gran-

des dificuldades e, nesta etapa 
da vida, merecem momentos 
assim, de diversão e convivência 
saudável”, informa Aline Engel.

CUNHA PORÃ

Prefeita e vice assinam 
convênio para obra de 
interligação asfáltica

Documentação foi assinada 
na última semana e líderes 

comemoram a conquista
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Máquinas estão trabalhando na estrada que liga a comunidade

Obras já tiveram início e o local será utilizado para abrigar 

as máquinas e implementos

Café foi oferecido para as mães na manhã de quarta-feira (04)

As obras de pavi-
mentação asfáltica do 
acesso a Linha Nova Iba-
rama, em Iraceminha, 
tiveram início na última 
semana. Os investimen-
tos na obra serão de R$ 
1.460.000,00 sendo R$ 
1 milhão do deputado 
estadual Valdir Cobal-
chini, R$ 200 mil do de-

putado estadual Mauro 
de Nadal, R$ 150 mil do 
deputado Milton Hobus 
e o restante é contra-
partida do município. 
O prefeito Jean Carlos 
Nyland frisa que as pes-
soas que transitam pelo 
local precisam cuidar 
ou procura desvios al-
ternativos. 

IRACEMINHA

Mais uma comunidade 
é contemplada com 
asfalto

Divulgação 

FLOR DO SERTÃO

Nova garagem está 
sendo construída
Com investimentos totais de R$ 350 mil, a obra já 
está em execução

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura de Flor do Sertão terá, em 
breve, uma nova garagem para 
abrigar as máquinas e implemen-
tos usados para realizar serviços 
junto aos agricultores. Com in-
vestimentos totais de R$ 350 mil, 
a obra já está em execução. Dos 
recursos, R$ 200 mil são recursos 
próprios do município e R$ 150 
mil são oriundos de transferência 
especial do Estado, por intermé-
dio da deputada Marlene Fengler, 
que esteve em Flor do Sertão há 
uma semana e visitou a obra.

Divulgação 

Divulgação 

FLOR DO SERTÃO
Educação presta homenagem para as mães 

A Secretaria Municipal de Edu-
cação realizou na manhã de quar-
ta-feira (04), o “Café das Mães”, 
no Centro Educacional Padre Luis 
Muhl de Flor do Sertão. A equipe 
de organização preparou um lin-
do espaço para receber as home-
nageadas, que puderam saborear 
um delicioso café da manhã, rece-
ber uma lembrancinha e tirar uma 
foto, além de aproveitar a oportu-
nidade para colocar o papo em dia 
com as amigas. 
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OBITUÁRIO

DAVID BIRNEY
O ator David Birney 
morreu no dia 29 de 
abril, aos 83 anos, em 
decorrência do Mal 
de Alzheimer. Ficou 
conhecido por seus 
papeis em Alguém Me 
Vigia e Assassinato Por 
Escrito. Ao longo dos 
anos, apareceu tam-
bém em Além da Ima-
ginação, Bridget Loves 
Bernie, Serpico e Hawaii Five-O. Seu último trabalho 
foi na quinta temporada de Without a Trace, trans-
mitida em 2007.

KAILIA POSEY
A ex-miss infantil Kailia 
Posey, que participou 
do Toddlers & Tiaras, 
morreu no dia 3 de 
maio, aos 16 anos. O 
programa acompanha-
va famílias de crianças 
em concursos de bele-
za, com edições entre 
2009 a 2013. Kailia se 
destacou em um epi-
sódio de 2012, quando 
fez uma careta que se tornou viral. O “meme” ficou 
reconhecido no mundo todo. 

MARIA WINGERT FERREIRA
Faleceu no dia 28 de abril, no Hospital São Lucas de 
Guaraciaba, aos 94 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Católica da Linha São Luiz, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

SILVANA DE OLIVEIRA BRUCH
Faleceu no dia 30 de abril, no Hospital São José, aos 
55 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de 
Santa Terezinha do Progresso e sepultado no cemi-
tério municipal de Santa Terezinha do Progresso. 

EVALDO BECKER
Faleceu no dia 1° de maio, em sua residência, aos 
87 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica 
de Confissão Luterana no Brasil do Alto Guamirim e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

RUBEN ENDLER
Faleceu no dia 1° de maio, no Hospital São José, aos 
74 anos. Seu corpo foi velado no Salão Comunitá-
rio Católico de Bom Jesus do Oeste e sepultado no 
cemitério municipal de Bom Jesus do Oeste. 

EUTALIA ANNA SCHABARUM
Faleceu no dia 1° de maio, no Hospital de Palmitos, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica 
de Ilha Redonda, em Palmitos, e sepultado no cemi-
tério da comunidade. 

FERNANDO LUIS KAPPAUN
Faleceu no dia 2 de maio, aos 40 anos. Seu corpo 
foi velado no salão da Linha Central em Maravilha e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

CLAUDIA PERONDI MARCON
Faleceu no dia 3 de maio, no Hospital Terezinha 
Gaio Basso de São Miguel do Oeste, aos 38 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha São 
Luiz, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

MARIA FRIDA ODY HENZ
Faleceu no dia 4 de maio, em sua residência, aos 96 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Li-
nha Caxias em São Miguel do Oeste e sepultado no 
cemitério da comunidade.
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A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) prendeu 
um motorista de uma 
ambulância da Secreta-
ria de Saúde de Sauda-
des por dirigir embria-
gado na noite desta 
quarta-feira (4) na BR-
282, em Maravilha. O 
caso foi no início da 
noite. 

O jornalismo da 
Rádio Líder apurou 
que o veículo munici-
pal transportava uma 

gestante, que preci-
sou ser levada ao Hos-
pital São José por uma 
ambulância do Corpo 
de Bombeiros de Ma-
ravilha. 

O motorista saiu de 
Saudades para enca-
minhar a mulher até o 
Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste e 
foi preso durante o tra-
jeto na BR-282. Além 
da gestante, uma téc-
nica de enfermagem 

estava na ambulância, 
e também foi para a 
unidade hospitalar de 
Maravilha. 

Conforme as infor-
mações apuradas pela 
reportagem, a ambu-
lância teria sido inter-
ceptada pela equipe da 
PRF, que verificou em-
briaguez ao volante. 

Após a prisão do 
motorista e atendi-
mento da mulher no 
hospital de Maravilha, 

a gestante foi levada 
para o Hospital Regio-
nal de São Miguel do 
Oeste.

O jornalismo da Rá-
dio Líder conversou 
também com a secre-
tária municipal, Aulia-
ne Dona Groth Hacke-
nhaar. Segundo ela, o 
município de Saudades 
não vai se manifestar 
sobre o caso.

No entanto, a secre-
tária atendeu a repor-

tagem de forma cor-
dial e afirmou, apenas, 
que a pasta acionou o 
departamento jurídico 
para cuidar do caso.

A reportagem tam-
bém entrou em con-
tato com o motorista 
flagrado no teste do 
bafômetro. Ele disse 
que buscou advogado, 
está recebendo apoio 
da família e amigos, 
mas não vai se manifes-
tar sobre o ocorrido. 

FLAGRA

PRF prende motorista de 
ambulância da saúde de Saudades 
por embriaguez na BR-282
Município afirmou que não vai se manifestar sobre o caso 

SUSTO

ENTORPECENTE

Chuva causa 
deslizamento de terra em 
residência de Maravilha

PM flagra mulher com maconha em estabelecimento 

O Corpo de Bombeiros 
atendeu na quarta-feira (4) 
uma ocorrência de desliza-
mento de terra no Bairro 
Padre Antônio, em Maravi-
lha. O local fica na Rua São 

Luiz, entre as ruas José de 
Anchieta e Presidente Caste-
lo Branco. 

Um veículo foi danificado. 
O caso está aos cuidados 

da Defesa Civil Municipal.

Uma mulher foi flagrada com 
maconha em um estabelecimento 
comercial às margens da BR 282, em 

Descanso. A ocorrência foi na quar-
ta-feira (5). 

Conforme a Polícia Militar, a 

guarnição realizou a abordagem de 
uma mulher e, durante as buscas, os 
policiais localizaram com ela dois ci-

garros de maconha. 
Foi confeccionado o Termo Cir-

cunstanciado e apreendida a droga.

veículo foi atingido pela terra 

durante a madrugada

Celso Ledur/WH Comunicações
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O Corpo de Bombeiros foi 
acionado na madrugada de 
quinta-feira (5), por volta das 
3h30, para atender uma ocor-
rência de incêndio em um ôni-
bus na BR-158, entre Cunha 
Porã e Caibi.

A solicitação foi feita pela 
Polícia Militar, que intercep-
tou o veículo por estar trans-
portando cigarros contraban-
deados.

Chegando no local, a guar-
nição constatou que existia 
processo de combustão na 
parte interna do veículo, com 
placas de Selbach (RS), apre-
sentando muita fumaça e fu-
ligem. 

Além do resfriamento foi 
feita a retirada das janelas 
para melhor ventilação do am-
biente, com o objetivo de ofe-
recer segurança para que os 
policiais pudessem realizar as 
buscas. 

De acordo com os bombei-
ros, cerca de 1000 litros de 
água foram utilizados para ex-
tinção e rescaldo do incêndio. 

CRIME

Polícia Militar apreende 50 mil 
carteiras de cigarro contrabandeado
O motorista não acatou a ordem de parada dos policiais e ateou fogo no ônibus 
que levava a mercadoria

Segundo a PM, a carga era 
de aproximadamente 50 mil 
carteiras de cigarros e mais 
dez caixas de papel seda. O 
motorista não acatou a ordem 
de parada e, nas proximidades 
do trevo de acesso ao muni-
cípio de Caibi, ateou fogo no 
ônibus. Ele foi preso e condu-
zido para a Delegacia de Polí-
cia Federal de Chapecó.

Fotos: Polícia Militar

Mercadoria estava dentro de ônibus e dois homens foram presos

ônibus foi levado 

até o pátio da PM de 

Maravilha

Homem colocou fogo dentro do ônibus 
para destruir a mercadoria

Um homem foi preso por volta 
das 15h de terça-feira (3), na Li-
nha Cruzinhas, interior de São 
Miguel do Oeste, por não pagar 
pensão alimentícia. 

A guarnição tinha o conheci-
mento de um mandado de pri-

são ativo pelo não pagamento 
de R$ 2.572,29 em pensão ali-
mentícia. A guarnição se deslo-
cou até a residência do acusado, 
onde ele foi cientificado do fato 
e preso. 

Ele foi encaminhado ao pre-

sídio, onde permanece à disposi-
ção da Justiça. 

Ainda nesta terça-feira (3), a 
PM atendeu outra ocorrência de 
cumprimento de mandado de 
prisão no Município. 

De acordo com as informa-

ções repassadas, no início da tar-
de um homem estava no Fórum 
e apresentava o mandado pelo 
não pagamento de R$ 625,95 
em pensão alimentícia. 

Ele foi preso e encaminhado 
ao presídio.

POLÍCIA MILITAR

Homem não paga mais de R$ 2,5 mil em pensão 
alimentícia e é preso 
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A Copa Oeste de Futsal de Base teve a se-
gunda rodada realizada no sábado (30), em 
Maravilha. Na disputa as categorias sub-14, 
sub-16 e sub-18. Maravilha enfrentou o mu-
nicípio de Iporã do Oeste. 

Pela categoria sub-14 a Cidade das Crian-
ças venceu pelo placar de 6 a 0 e mantém a 
invencibilidade. No sub-16, outra vitória dos 
donos da casa, desta vez por 2 a 1 e o empa-
te veio com a sub-18 com placar de 2 a 2. O 
próximo compromisso das equipes é fora de 
casa, em São João do Oeste, diante da equi-
pe local. 

O professor Gian Mauro Silva parabeniza 
os atletas e agradece aos pais e torcida pela 
presença no ginásio, SEJL/Acema por apoiar 
as categorias de base. 

No último sábado (30) aconteceu mais uma rodada do Cam-
peonato Municipal de Futebol de Santa Terezinha - Taça Lass 
Berg. As partidas aconteceram no campo da comunidade de 
Campo Grande, com dois jogos, tendo os seguintes resulta-
dos: EC Mundo Novo 0 x 3 Skolegas  e Mirasol 0 x 8 CK Trans-
portes.  

FUTEBOL

SEMIFINAIS  

Santa Terezinha do Progresso 
divulga resultados do campeonato

Campeonato de futsal e vôlei de São Miguel da Boa Vista entra na fase quente 

BOA CAMPANHA

Futsal de base maravilhense joga 
pela Copa Oeste 
Na disputa três categorias que conquistaram duas vitórias e um empate 

Sub-14 está invicta na competição 

Divulgação 

Na noite do último sá-
bado teve a definição dos 
semifinalistas do Campe-
onato Municipal de futsal 
e de vôlei no município de 
São Miguel da Boa Vista. 
A competição é disputada 
nas categorias masculino li-
vre, feminino e veteranos e 
vôlei livre. No vôlei apenas 
uma partida no dia, com 

resultado de Última Hora 
2 x 0 Cobra Kai do Vôlei. 
No masculino livre três 
partidas: Independente 
4 x 2 Atlético Boa Vista; 
Vista Alegre 9 x 3 Juven-
tus e Móveis Queiroz 4 x 
4 Atlético. 

Na categoria masculino 
veterano teve no sábado 
(30), apenas um jogo entre 

Palmeiras e Guaicurus re-
sultado de 8 a 3 para o Pal-
meiras. No feminino tam-
bém um jogo Toca Bola 0 x 
2 Virtuosas. 

SEMIFINAL 
Neste sábado (07), é 

a fase semifinal que tem 
jogos no ginásio municipal 
a partir das 15h, com o vô-

lei. As disputas são, às 15h, 
entre Red Bull x Cobra Kai 
do Vôlei, às 16h, Última 
Hora x Ulsa Bier. Às 17h 
tem a semifinal femini-
na entre Virtuosas x Toca 
Bola, a outra semifinal das 
meninas acontece, às 20h, 
entre Atitude feminina x 
As patroas. 

Os veteranos tem jo-

gos às 18h e às 21h, com 
o primeiro entre Vista Ale-
gre x Respeita os Veios e o 
segundo entre Palmeiras 
x Guaicurus. A força livre 
define os finalistas com 
jogos, às 19h e às 22h. Pri-
meiro joga Móveis Quei-
roz x Independente e de-
pois o último jogo da noite 
é Vista Alegre x Atlético. 
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No sábado (30), a representação do 
xadrez da Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer (SEJL)/Acema, de Maravilha 
competiu em Lacerdópolis. Os atletas 
participaram do Circuito de Xadrez. Além 
de Maravilha, teve também as equipes 
de Cunha Porã, Cunhataí, Chapecó, Itá, 
Seara, Concórdia, Fraiburgo, Joaçaba, 
Lages e Presidente Getúlio. Na oportuni-
dade competiram 250 atletas. 

A Cidade das Crianças foi campeã e 
vice na categoria sub-12 feminino, com 

CIRCUITO

Xadrez de Maravilha 
conquista medalhas 
em competição
Centenas de atletas de diversos municípios 
participaram em Lacerdópolis 

Andrieli Trento em primeiro e Eloisa Kirch em segundo

Andrieli Trento em primeiro e Eloisa Kir-
ch em segundo. Já Isabela Rizzi Imhoff 
ficou campeã na categoria sub-10 femi-
nino, categoria que teve mais de 60 par-
ticipantes. Ela conseguiu cinco vitórias 
em seis partidas.  

O professor responsável pela modali-
dade em Maravilha, Jorge Godóis (Vaca-
ria) agradece a estrutura fornecida pela 
SEJL e em especial Edinar Zardo e Mo-
zart Hoffman “que sempre deram total 
apoio à modalidade”.

Divulgação 

O departamento de Esportes do município 
de Tigrinhos realizou no último fim de sema-
na a sétima rodada do Campeonato Municipal 
de Futebol 7. Os resultados da rodada foram: 
Porto 2 x 0 Itú; Red Bull Bragantino 2 x 1 MX 
do Brasil; Trindade 7 x 1 Largados e Os Guris 
da JK 0 x 1 Bar Sem Lona. 

A oitava rodada traz os jogos na Linha Boa 
Esperança para sábado (7), a partir das 13h30, 
com Porto x Os Guris da JK, depois jogam Itú 
x Red Bull Bragantino e por último tem Bar 
Sem Lona x Largados. Folgam Juventus, MX 
do Brasil e Trindade. 

MUNICIPAL

SÉTIMA EDIÇÃO 

Sétima rodada da 
Taça Sicoob Credial de 
Tigrinhos é realizada

Bola rola pelo 
municipal de futebol 
suíço de Flor do Sertão

No sábado (30), foi dado o ponta pé ini-
cial do 7º campeonato municipal de fute-
bol suíço do município de flor do sertão. 
Conforme os organizadores, nove equipes 
disputam a categoria livre, três no femi-
nino e quatro no veterano, contando com 
um total de atletas e dirigentes de 245 en-
volvidos e participantes na competição. 

Os jogos acontecerão sempre em três 
sedes, no campo do Cruzeiro em Linha 
Cabeceira do Poço Rico, no campo do In-
ternacional de Linha Fuzil e no campo do 
Penharol na cidade. 

O campeonato é organizado pelo De-
partamento Municipal de Esportes e conta 
com o apoio da Administração municipal. 

Resultados da primeira rodada em Li-
nha Cabeceira do Poço Rico, sede do Cru-
zeiro.

Resenha fc 3 x 1 Penharol A
Cohab 0 x 1 Flamengo 
Penharol A 0 x 3 Internacional.
Cruzeiro B 1 x 1 cruzeiro A
Próxima rodada está prevista para (07) 

em Linha Fuzil, sede do Internacional.
Às 13h: Cruzeiro A x Internacional;
Às 14h: Facc x Resenha; 
Às 15h: Cruzeiro B x Penharol B; 
Às16h: Flamengo x Penharol A
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 ONEIDE BEHLING

BITELLO 
O técnico do Grêmio ficou irritado quando chamaram Bi-

tello de volante. Desce atravessado. Falou em dar a camisa 
10 para ele, porque daí, talvez, o enxerguem como meia. 
Roger contou que, quando foi treinar no CT do Athletico, 
um ex-treinador do Bitello apareceu e eles trocaram ideias. 
O antigo treinador disse que, com ele, o atleta jogava de 
ponta direita, esquerda, centroavante. E Roger rebateu di-
zendo que, em Porto Alegre, chamam ele de volante. Trei-
nador gremista pediu para se olhar diferente o futebol, que 
Bitello é seu meia.

MANO MENEZES 

Segundo Mano Menezes o Inter precisa melhorar 
quando joga contra adversários que se fecham 
e não dão espaços. É preciso apresentar jogadas 
mais coordenadas. A ideia do técnico é fazer a 
bola chegar em melhores condições para fina-
lização. Está faltando um pouquinho de quali-
dade de jogo final. Tem que organizar melhor, 
para ter mais conclusões ao gol. Internacional 
está desperdiçando muitas bolas paradas, como 
faltas e escanteios. Tem que ter um pouco mais 
de qualidade.

FLA MARAVILHA

Está em fase de organização a Caravana 
para a Festa das Embaixadas e Consulados 
no Rio de Janeiro. Dias 10, 11, 12, 13, 14 
e 15 de novembro. Saída de Maravilha dia 
10/11, às 12h, retornando no dia 15/11. 
Na programação: passeios, confraterniza-
ção na sede do Flamengo na Gávea, jogo 
Flamengo X Avaí no Maracanã. Ainda um 
roteiro de visitação nos principais pontos 
turísticos como o Pão de Açúcar, Cristo Re-
dentor, Sambódromo, Arcos da Lapa e Cen-
tro Histórico. Consulado Maravilha facilita 
o pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), em 
até 5X. Maiores informações com Gilmar 
Donhauser no telefone (49) 9 9813 3200.

JUVENTUDE X INTER 

Juventude e Inter fazem 
uma das grandes partidas 
desta quinta rodada do Bra-
sileirão. O clássico gaúcho 
será neste domingo (8), às 
19h, no estádio Alfredo Ja-
coni. Colorado parece ter 
ganhado uma cara nova des-
de a chegada de Mano Me-
nezes. Juventude precisa 
vencer para sair da “zona do 
agrião”. Mesmo jogando na 
casa do adversário o favori-
tismo é do Inter. Tem elenco 
para brigar na parte superior 
da tabela. Tudo indica que o 
Juventude vai brigar contra 
o rebaixamento.

CRUZEIRO X GRÊMIO 

Um dos duelos mais esperados da Série B está marcado para acontecer no 
domingo (8), às 16h, em Minas Gerais. O Cruzeiro é favorito. O desafio gremis-
ta é conseguir acabar com a invencibilidade da Raposa jogando em casa. Será 
um jogo de atacantes artilheiros, Edu e Diego Souza. O Grêmio faz uma cam-
panha boa! Perdeu uma partida, empatou outra e venceu três. Já o Cruzeiro 
deu uma demonstração de força ao derrotar a Chapecoense na Arena Condá. 
Pontuação é a mesma, ambos somaram neste início de competição 10 pontos. 
A diferença está no saldo de gols.


