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CONCURSO

NASCIMENTOS 

Quem são as 
candidatas a 
soberanas do 
município?

Por que o índice 
de cesáreas 
aumentou tanto?

Nesta edição, apresentamos 
a foto e o nomes das jovens 
que concorrem aos títulos de 
Rainha e Princesas 

Em 2021, o Hospital São José 
registrou 566 nascimentos, sendo 
que cerca de 14% foram por parto 
natural e mais de 85% cesáreas 
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COM INVESTIMENTO DE R$ 10 
MILHÕES, MUNICÍPIO GARANTE NOVA 
ETAPA DE OBRAS NO RIO IRACEMA 

A obra está sendo 
licitada pelo 
município, e vai 
reiniciar na ponte 
da Rua José Leal 
Filho, seguindo até a 
Rua Prefeito Albino 
Cerutti Cella 

PÁGINA 3

RECURSO GARANTIDO 

SAINDO DO PAPEL
Maravilha lança 
licitação para asfalto 
até Bom Jesus do Oeste
Obra terá um investimento médio 
de R$ 16,3 milhões no trecho de 
Maravilha, até a ponte 

PÁGINA 14
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CARINE ARENHARDT 

Três ordens de serviço foram 
entregues na terça-feira (17) 
pelo prefeito de Maravilha, San-
dro Donati. Pela manhã, o gover-
no municipal autorizou o início 
das obras de asfalto na Rua E, 
no Novo Bairro, e Rua Alegria, 
no Bairro Progresso. As obras 
serão executadas pela empre-
sa Gaia Rodovias, vencedora da 
licitação. 

O investimento nas duas ruas 
é de R$ 450,5 mil, sendo R$ 350 

mil de emenda parlamentar do 
deputado estadual Marcos Vieira 
e o restante é contrapartida do 
município. O prazo para execu-
ção das obras é de quatro meses. 

Na parte da tarde o prefeito 
entregou a ordem de serviço 
para revitalização da Praça do 
Bairro Jardim América, com a 
presença de lideranças comu-
nitárias e empresa vencedora 
da licitação. A obra terá um in-
vestimento de R$ 149.8 mil. Do 
montante total, R$ 100 mil é do 
deputado estadual Jair Miotto e 

o restante de contrapartida do 
município. 

A empresa Leandro Koroch 

ME venceu a licitação e tem o 
prazo de 30 dias para executar 
as melhorias. 

INFRAESTRUTURA
Prefeito entrega ordens de serviço para asfalto e revitalização de praça
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

RECURSO GARANTIDO

Município garante nova etapa de obras no Rio 
Iracema, com investimento de R$ 10 milhões
A obra está sendo licitada pelo município, abrangendo trecho entre as ruas Doutor 
Leal Filho e Prefeito Albino Cerutti Cella

CARINE ARENHARDT 

O governo municipal 
lançou um edital de lici-
tação para contratar a 
segunda etapa de obras 
no Rio Iracema, com alar-
gamento e aprofunda-
mento do leito. A obra 
deve ter um investimen-
to médio de R$ 10,2 
milhões, recursos que 
serão repassados pelo 
governo do Estado, atra-
vés do Plano 1000. 

A nova etapa reinicia 
a obra no trecho próxi-
mo a Rua Doutor Leal 
Filho, seguindo até a Rua 
Prefeito Albino Cerutti 
Cella. O prefeito ressalta 
que esta etapa não con-
templa a substituição da 
ponte na Rua Prefeito 
Albino Cerutti Cella. 

O prefeito destaca 
que o município ainda 
aguarda a licença am-
biental definitiva para 
esta nova etapa de obras 
no rio, mas a expectativa 
é que em breve a decisão 
seja liberada. 

TERCEIRA ETAPA TAMBÉM PODERÁ SER COM O PLANO MIL 
O prefeito explica que Maravilha ainda terá cerca de R$ 16 milhões para receber do governo do Estado, 
entre 2024 e 2026, através do Plano Mil. Os recursos também devem ser priorizados para obras no rio e 
na galeria da Rua Duque de Caxias. 
O Plano Mil, lançado neste ano pelo governador Carlos Moisés, prevê o repasse de R$ 1 mil por habi-
tante de cada município e portanto Maravilha deve receber cerca de R$ 26 milhões. O prefeito Sandro 
Donati explica que o valor total deve ser repassado em 5 anos, sendo então os valores de 2022 e 2023 
usados nesta segunda etapa de obras no rio (o que corresponde a aproximadamente R$ 10,4 milhões). 
O objetivo é investir todo o valor do Plano Mil nestas obras de infraestrutura para amenizar problemas 
de alagamentos na cidade. Donati ressalta que a primeira etapa de obras no rio já mostrou eficiência. 
“Com as últimas chuvas que tivemos, no mínimo, se nós não tivéssemos essa primeira etapa, com certe-
za Maravilha teria alagado por três oportunidades e talvez alagamentos grandes”, reforça o prefeito. 

Obra vai reiniciar na ponte da Rua José Leal Filho

Carine Arenhardt/O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

PAIS SOLTEIROS PODERÃO TER 
LICENÇA PATERNIDADE AMPLIADA?

O STF disse que sim, ao decidir fa-
voravelmente uma questão em prol de 
um pai, servidor público federal, que 
havia ganho as ações em todas as ins-
tâncias. A confirmação, pela instância 
máxima do judiciário brasileiro, cria um 
precedente (uma jurisprudência, como 
se diz no linguajar jurídico) para que o 
benefício seja estendido a todos. Tra-
ta-se do chamado efeito “erga omnes”, 
ou seja, para todos. Não é automático. 
Não podemos dizer que a lei será apli-
cada de imediato, pois entendo que ca-
berá uma definição mais adequada de 
como será operacionalizada a coisa da-
qui para diante. Portanto, haverá que 
se esperar e aos poucos ir adaptando 
o entendimento a novos casos. Ainda 
estamos meio crus neste caso, mas 
certamente a alteração irá se estender 
aos poucos e as empresas e empresá-
rios terão que se adaptar. A decisão se 
fundamentou na Constituição Federal, 
onde diz que “a Constituição confere 
proteção integral à criança e garante 
isonomia de direitos entre o homem 
e a mulher.” Aguardemos os próximos 
passos, mas para mim, a implementa-
ção do entendimento é situação já sa-
cramentada. 

BR 163: AGORA VAI?

Nos últimos dias, o tráfego na BR 163, trecho de Linha Caravaggio/
Guaraciaba, até Dionísio Cerqueira, tem estado caótico. Foi im-
plantado um sistema pare e siga que dura as vinte e quatro horas 
do dia. Até à noite, portanto, o tráfego é lento e em meia pista. 
O motivo é nobre. A empresa contratada, vencedora da licitação, 
está construindo o novo pavimento. Sim, eu usei a expressão “cons-
truindo” porque estão realizando uma obra em concreto. Para nós, 
simples mortais que aguardávamos tão somente uma obra normal, 
de revitalização, é algo totalmente inesperado. Todavia, como gato 
escaldado de água quente tem medo da fria, estamos evitando 
maiores euforias, porque nossas experiências anteriores não foram 
lá muito boas. Temos que ver que é uma obra que deveria ter sido 
concluída há dez anos e só agora tem uma continuidade de obras, 
eu diria, até diferente. A grande dúvida de todos com quem con-
versamos a respeito deste assunto é em relação a continuidade da 
obra. Trata-se de sair de um quadro onde houve a qualificação de 
“pior rodovia do Brasil” para uma rodovia moderníssima, com uma 
garantia de pelo menos trinta anos no pavimento. Até aí tudo seria 
maravilhoso, se não fosse a desconfiança de que tudo isto efetiva-
mente vá se concretizar, que as obras não vão parar de novo como 
já ocorreu outrora. Os exemplos que temos não são nada bons e a 
credibilidade vai por água abaixo. Caso da 282, no trecho de São 
Miguel a Maravilha, que já tem tempo que não se vê obras acon-
tecendo. E a rodovia muito longe de ser concluída. E também da 
158, no trecho de Maravilha até a divisa com o Rio Grande do Sul, 
em Iraí, que não tem sequer previsão de alguma coisa mais séria. 
Então, leitores, vamos evitar as euforias febris para não virem as 
decepções consequentes.  Se a obra realmente continuar – e o povo 
do oeste merece e muito tal regalo – estaremos saindo do pior do 
Brasil para uma das melhores do Brasil. Caso contrário, se não hou-
ver sequência... Bem, não quero nem pensar. Nossas experiências 
anteriores esperando não foram tão agradáveis. Vida que segue, e 
obras que sigam! É nossa imensa torcida.
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CARINE ARENHARDT 

Autorizado pelo governo do 
Estado, Maravilha lançou o edi-
tal para contratar a obra de pa-
vimentação asfáltica no trecho 
que liga o município até Bom 
Jesus do Oeste. Conforme o 
prefeito Sandro Donati o edital 
é para pavimentar os 4,5 quilô-
metros do trecho que pertence 
ao município de Maravilha, se-
guindo até a ponte que faz di-
visa com Bom Jesus do Oeste. 

O investimento previsto é 
de R$ 16,3 milhões, incluindo 
também a substituição da pon-
te. O convênio com o governo 
do Estado já foi assinado, ga-
rantindo o repasse dos recur-
sos para a obra. O trecho que 

SAINDO DO PAPEL

Maravilha lança licitação para 
asfalto até Bom Jesus do Oeste 
Obra terá um investimento médio de R$ 16,3 milhões no trecho de Maravilha, até a ponte

Prefeito Sandro Donati fala sobre os recursos 

Leo Rodrigues comenta que 

foi uma experiência única

fica no território de Bom Jesus 
do Oeste deve ser licitado em 
breve pelo município vizinho, 
custeado também pelo gover-

no estadual. 
O prefeito Sandro destacou 

que a obra é um pleito antigo, 
que vai trazer mais desenvolvi-

mento para Maravilha e região. 
O trecho terá ligação também 
com o contorno viário. Donati 
ressaltou o apoio do deputado 
estadual, Mauro De Nadal, que, 
no ano passado, quando assu-
miu a presidência da Alesc, ao 
devolver sobras do orçamento 
da Casa, pediu que o governo 
do Estado priorizasse o investi-
mento neste projeto de asfalto. 

Donati reforçou que a ex-
pectativa do município é que 
a obra possa ser iniciada em 
breve, para que o primeiro pa-
gamento para a empresa ven-
cedora da licitação ocorra até o 
dia 2 de julho, não comprome-
tendo assim o andamento dos 
trabalhos durante o período 
eleitoral. 

Carine Arenhardt/O Líder

CLEITON FERRASSO

O maravilhense Leo Ro-
drigues, 42 anos, foi cam-
peão do concurso Mister 
Máster Pacific Universe 
2022. A apresentação ocor-
reu no Monley Beach Club, 
Puerto de Ilo, Peru, entre os 
dias 11 a 15 de maio. Rodri-
gues competiu na categoria 
acima dos 40 anos com com-
petidores de 19 países.

O catarinense recebeu 

como prêmio o título do 
concurso, viagem de volta 
ao Brasil e U$ 2 mil (cerca 
de R$ 10 mil). Atualmente, 
ele ainda está no Peru para 
compromissos relaciona-
dos à competição. 

Rodrigues comenta que 
foi uma experiência única. 
“Experiência incrível re-
presentar meu país, voltar 
vitorioso e agora estar re-
presentando o universo. É 
muito grandioso. Fiz mui-

tas amizades e conheci no-
vas culturas”, comenta. 

Em Maravilha, Rodri-
gues se preparou para o 
concurso com dieta e trei-
no. Com isso, perdeu 5kg. 
Ele também agradece à 
gestão do Lar de Idosos 
Santa Bárbara pelo incen-
tivo no concurso, já que é 
cuidador de idosos lá.

PARABÉNS 

Modelo maravilhense 
vence concurso de beleza 
internacional

Divulgação 
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NASCIMENTOS

Com baixo índice de partos naturais, médico 
e diretor técnico do Hospital São José fala 
sobre aumento no número de cesáreas

Em 2021, o hospital registrou 566 nascimentos, sendo que 
cerca de 14% foram por parto natural e mais de 85% cesáreas 

CARINE ARENHARDT

O aumento no índice de cesáreas 
vem crescendo em nível global e no 
Brasil já representa a maior porcen-
tagem dos partos, tanto no setor 
privado, como público.  No Hospital 
São José de Maravilha, mais de 80% 
dos partos são por cesárea, índice 
registrado pelo menos desde 2015.

Em 2021, o hospital registrou 
566 nascimentos, sendo que 81 fo-
ram por parto natural (14,3%) e 485 
por cesárea (85,6%). Índices pareci-
dos também foram registrados nos 
dois anos anteriores. Em 2020 fo-
ram 520 nascimentos, sendo 82,6% 
por cesárea, e em 2019 dos 531 
partos realizados 87,5% foram por 
cesariana. 

Médico explica elevação nos números

Em entrevista para o jornal O Líder, o médico ginecologista e 
obstetra, Ederson Pasqualotto, explica que nos atendimentos 
particulares ou por plano de saúde a gestante pode optar pela 
cesárea, mesmo sem indicação médica. Nos atendimentos via 
SUS, a necessidade do procedimento cirúrgico é avaliada pelo 
médico e quando não há uma indicação de cesárea é priorizado 
o parto natural. 

No entanto, mesmo nos atendimentos SUS, o índice de 
cesáreas continua alto. O médico, que é diretor 

técnico do Hospital São José, destaca que há 
várias situações em que a cesárea é feita 

para garantir a saúde da mãe e do bebê. 
“Gestações de alto risco, com diabetes, 
hipertensão, gravidez na adolescência, 
descolamento prematuro de placenta, 
desproporção entre tamanho do bebê e 
da mãe, então cada caso tem que ser ava-

liado em particular. Muitas vezes as pesso-
as avaliam o índice de partos e de cesáreas, 

mas não especificamente porque foi realiza-
do este procedimento. Muitas vezes se faz uma 

cesárea para salvar a vida de uma mãe”, explica,

Médico 

ginecologista 

e obstetra, 

Ederson 

Pasqualotto

Registro de um nascimento por cesárea

Fotos: Divulgação 
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20
19

2020

2021

531 partos 
67 naturais (12,61%)
464 cesáreas (87,38%)

566 partos 
81 naturais (14,31%)
485 cesáreas (85,68%)

520 partos 
90 naturais (17,3%)
430 cesáreas (82,69%)

Sala para parto humanizado no Hospital São José

Índice de partos 

naturais e cesárias no 

Hospital São josé

HOSPISTAL CRIOU SALA PARA PARTO HUMANIZADO 

O Hospital São criou recentemente uma sala específica para realização de par-
tos humanizados. A ação visa incentivar um aumento nos índices de partos natu-
rais, quando não há riscos para a mãe e bebê, proporcionando para a gestante um 
ambiente com mais conforto na hora do nascimento. 

“Melhoramos o ambiente para ter uma liberdade para esta mãe, com um ba-
nheiro específico, uma sala específica e uma equipe multidisciplinar que acompa-
nha esse trabalho de parto, com fisioterapeuta, enfermeira, pediatra, obstetra e 
anestesista quando necessário evoluir para uma cesárea”, explica Pasqualotto. 

MÉDICO DIZ QUE NÃO É 
POSSÍVEL GARANTIR PARTO 
NATURAL PARA GESTANTES 

O médico reforça que quando 
a mãe deseja ter o parto natural 
esta escolha é respeitada pela 
equipe médica enquanto tudo 
está ocorrendo dentro da norma-
lidade. No entanto se houver al-
gum risco materno ou fetal com a 
continuidade do trabalho de parto 
o médico vai optar pela cesárea. 

Ele reforça que não possível ga-
rantir para a mãe durante a gestação 
se o parto natural será possível, já 
que inúmeras intercorrências po-
dem acontecer no decorrer de nove 
meses, inclusive nas últimas semanas 
antes do nascimento. Outro critério 
é que o trabalho de parto natural 
precisa ocorrer até completar 41 
semanas de gestação, 
não ocorrendo o 
nascimento precisará 
ocorrer por cesariana. 

Ederson ressalta 
que a gestante que 
deseja um parto 
natural, precisa 
também estar 
preparada 
psicologicamen-
te para uma 
cesárea, caso 
for necessário. 

RISCOS E RECUPERAÇÃO 
O ginecologista explica que quando se trata do pós-nascimento, para a mãe o parto 
normal proporciona, na maioria dos casos, uma recuperação mais rápida. No entan-
to, as novas técnicas para realização de cesárea, minimamente invasivas, também 
garantem uma boa recuperação em poucos dias e com menos riscos de infecção.
Quanto aos riscos, o médico afirma que eles existem em ambos os tipos de partos. 
Ele ressalta que há uma observação criteriosa principalmente na primeira hora após 
o parto, tanto no natural como da cesárea, devido ao risco de sangramento de ato-
nia uterina. Infecções, aberturas de pontos, entre outras complicações ainda preci-
sam ser observadas por mais dias. 

Fotos: Divulgação 
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

O que é a incontinência urinária e qual sua im-
portância?

A incontinência urinária é a perda involuntária de 
urina. É um problema muito frequente, que pode aco-
meter homens e mulheres de todas as idades e apre-
sentar variadas causas. Além da questão médica, a in-
continência urinária pode comprometer a qualidade 
de vida e a autoestima das pessoas.

Quem pode ter incontinência urinária e quais 
são os fatores de risco?

De maneira geral, a incontinência urinária é duas 
vezes mais comum entre as mulheres do que entre os 
homens. Cerca de 30-40% das mulheres com mais de 
40 anos apresentam algum grau de incontinência uri-
nária. A idade é um fator de risco importante, estiman-
do-se que a chance de apresentar incontinência uriná-
ria após os 70 anos seja de quatro a cinco vezes maior 
do que na faixa etária de 20 a 40 anos. Entretanto, a 
incontinência urinária não deve ser encarada como 
normal em nenhuma faixa etária, podendo ser tratada 
adequadamente na grande maioria dos pacientes.

Além da idade, outros fatores que aumentam o ris-
co de apresentar incontinência urinária são: o diabe-
tes, a obesidade e a presença de doenças neurológicas. 
Nas mulheres, a falta de estrógeno parece também ter 
alguma importância.

Crianças também podem ter incontinência urinária. 
O controle completo da bexiga geralmente se estabe-
lece até os 5 anos. Até esta idade, muitas crianças ain-
da apresentam perdas urinárias durante o sono, o que 
chamamos de enurese. Pode ser causa de muita ansie-
dade e frustração para a criança e para os pais. Este é 
um problema quase sempre transitório e de fácil trata-
mento. Algumas crianças podem ter incontinência uri-
nária durante o dia e infecções urinárias. Nestes casos 
é necessária maior atenção e identificação da causa do 
problema.

Existem diferentes tipos principais de inconti-
nência urinária?

Os principais tipos de incontinência urinária são 
a incontinência urinária aos esforços e a incontinên-
cia urinária de urgência. A incontinência urinária aos 
esforços (IUE) é a queixa de perda urinária ao fazer 
esforços, como tossir, espirrar ou carregar pesos. É 
causada pelo enfraquecimento do esfíncter urinário e 
dos elementos de sustentação da uretra e da bexiga. 
Fatores que possam enfraquecer estas estruturas tais 
como a multiparidade (mulheres) ou cirurgias gineco-
lógicas podem aumentar o risco.  Em mulheres, a IUE 
corresponde a cerca de 40 a 70% dos casos de IU. Em 
homens, a IUE é rara e tem como principal causa as ci-
rurgias prostáticas.

6 PERGUNTAS SOBRE INCONTINÊNCIA URINÁRIA
Para entender um pouco mais a incontinência urinária, veja essa lista de dúvidas e respostas

A incontinência urinária de urgência é a queixa de 
perda de urina acompanhada ou precedida pela sen-
sação de urgência para urinar. A pessoa sente uma 
vontade repentina e incontrolável de urinar e não 
consegue chegar a tempo ao banheiro. Geralmente 
a pessoa urina com grande frequência durante o dia 
e mesmo durante a noite, o que pode comprometer 
o sono. Também recebe o nome de bexiga hipera-
tiva. Na maior parte das vezes, não há uma causa 
aparente. Doenças neurológicas aumentam o risco 
deste tipo de problema, incluindo lesão medular, es-
clerose múltipla, acidente vascular cerebral, Parkin-
son e outras.

Homens com hiperplasia benigna da próstata 
(HBP) também podem apresentar este problema. A 
avaliação deve sempre afastar a existência de outros 
problemas na bexiga, tais como infecção urinária, pe-
dra ou tumores. A prevalência da bexiga hiperativa é 
bastante alta na população geral, atingindo cerca de 
5% dos homens e mulheres com menos de 40 anos e 
até 35% da população acima de 70 anos.

Como é feita a avaliação da pessoa que tem 
incontinência urinária?

A avaliação inicial se baseia na história clínica, para 
caracterizar os sintomas e o tipo de incontinência. O 
exame físico e alguns poucos exames laboratoriais 
são importantes para confirmar o diagnóstico e ex-
cluir problemas de maior gravidade que requeiram 
exames específicos. É fundamental avaliar o impacto 
da incontinência urinária na qualidade de vida e o de-
sejo do paciente de ser tratado.

Quem precisa de tratamento para a inconti-
nência urinária?

Esta é uma questão importante, pois nem todos 
precisam ser tratados. Na maioria das vezes, a in-
continência urinária representa um problema que é 
principalmente de qualidade de vida. Isto é, não há 
um risco significativo para a saúde física da pessoa. 
Assim, quando a incontinência é leve e a pessoa não 
se sente incomodada, o tratamento pode ser desne-

cessário. Existem situações, entretanto, nas quais a 
incontinência urinária é uma manifestação de proble-
mas mais graves, que podem ser seguidos por infec-
ções urinárias e até mesmo perda da função dos rins. 
Nestes casos, o tratamento é mandatório.

Quais são os tratamentos para a incontinência 
urinária?

As alternativas de tratamento são várias e baseiam-
-se na causa da incontinência urinária e na gravidade 
do problema, levando-se sempre em consideração a 
preferência do paciente. Geralmente são favorecidas 
as medidas mais simples e com menos chances de 
efeitos colaterais. Incluem mudanças comportamen-
tais e de estilo de vida como evitar excesso de líqui-
dos, realizar micções periódicas, tratar obstipação e 
outros problemas clínicos como diabetes e obesida-
de. Também pode incluir a fisioterapia para o assoa-
lho pélvico e bexiga. Existem também medicamen-
tos com ótima eficácia, notadamente para casos de 
incontinência de urgência e homens com problemas 
prostáticos.

Em casos mais complexos ou que não tiveram boa 
resposta ao tratamento conservador, vários tipos de 
procedimentos cirúrgicos podem ser oferecidos, ge-
ralmente através de cirurgias minimamente invasivas, 
isto é, de baixo risco e rápida recuperação. Destacam-
-se os tratamentos atuais da incontinência urinária 
em mulheres através da colocação de fina faixa sob 
a uretra (chamada cirurgia de sling), a aplicação da to-
xina botulínica na bexiga para casos de incontinência 
de urgência e o implante de um marca-passo da bexi-
ga (neuromodulador). Nos homens com incontinência 
urinária de esforço (na maioria das vezes após cirurgia 
de próstata), as cirurgias de sling ou implante de es-
fíncter artificial podem ser ótimas opções.

Apesar das elevadas taxas de sucesso destas técni-
cas, complicações cirúrgicas não são raras e a decisão 
sobre qual tipo de tratamento é ideal para cada pa-
ciente deve ser sempre compartilhada entre o pacien-
te e seu médico.

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
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CARINE ARENHARDT 

O projeto ganhou o nome 
de Feliz Cidade, idealizado 
pela primeira dama Marile-
ne Donati, em parceria com a 
professoras da Contação de 
Histórias Sirlei Manfrin, Cladis 
Mella e Marcelina Vivian. Mari-
lene destaca que este era um 
desejo antigo, de implantar 
um novo projeto social na ci-
dade. 

O projeto vai levar ações 
como contação de histórias, 
música, poesia, personagens 
lúdicos e apresentações de 
danças no Hospital São José. 
Com participação totalmente 
voluntária, o projeto vai en-
volver profissionais e talen-

MARAVILHA 

Primeira dama lança projeto social 
em parceria com as professoras da 
Contação de Histórias
Ações serão 
realizadas no 
Hospital São José, 
para pacientes e 
colaboradores 

Reunião de apresentação do projeto no Hospital São José

Divulgação 

tos maravilhenses. Marilene 
destaca que o objetivo é levar 
mais conforto, leveza, descon-
tração, motivação e alegria 
para pacientes e equipe do 

hospital. 
A primeira visita do proje-

to será em julho e o objetivo 
é fazer uma ação a cada três 
meses, sempre levando ati-

vidades diferentes. Marilene 
ressalta ainda que, futura-
mente, o objetivo é levar este 
projeto para outros setores de 
saúde do município. 

A Secretaria de Assistência 
Social de Maravilha está reali-
zando a Campanha do Agasalho 
2022. As doações estão sendo 
recebidas até esta sexta-fei-
ra (20), no Centro Educacional 
Mundo Infantil, popular CAIC, 
e no CAMU do bairro Bela Vis-

ta, na rua do Centro Educacio-
nal Monteiro Lobato. O horá-
rio para entrega dos donativos 
é das 7:30h às 11:30h e das 
13:00h às 17:00h.

A equipe de Assistência So-
cial destaca que está receben-
do somente roupas de inverno, 

agasalhos, sapatos fechados e 
cobertores, para proteger pes-
soas em vulnerabilidade duran-
te o período de frio. A equipe 
também pede que as doações 
estejam em boas condições de 
uso.

A secretária Kathiucya Lara 

Immig informa que a secretaria 
faz o acompanhamento de di-
versas famílias e que as doações 
serão direcionadas às que mais 
necessitam dos itens. A entre-
ga acontece entre os dias 23 de 
maio e 03 de junho nos mesmos 
locais e horários.

SOLIDARIEDADE

Assistência Social está arrecadando doações para a 
Campanha do Agasalho
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Rouba o alheio quem 
retém para si o que vai do 
além do necessário.”
Santo Antônio de Pádua

Governador sanciona lei que reduz ICMS 
do leite e de alimentos em SC

Foi publicada no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina 
a Lei nº 18.368, que reduz o ICMS do leite longa vida para 7% 
e o dos alimentos servidos em bares e restaurantes para 3,2%, 
além de prorrogar a alíquota de 7% da cesta básica catarinense 
e a concessão de crédito presumido para a farinha com mistura 
para pães. “O governo não aumentou e não pretende aumentar 
impostos. Esta lei demonstra que estamos trabalhando em defe-
sa de todos os cidadãos catarinenses, pautados por uma política 
fiscal justa”, destaca o governador Carlos Moisés da Silva.

30% DOS FUNDADORES 
DE STARTUPS SÃO 
EMPREENDEDORES DE 
SEGUNDA VIAGEM NO BRASIL

Segundo a pesquisa Panorama 
Founders Report, realizada pela pla-
taforma de inovação Distrito em 
parceria com o fundo MAYA Capital, 
que contou com a resposta de 223 
empreendedores entre o período de 
maio e junho do ano passado e reve-
lou que cerca de 30% já haviam par-
ticipado da criação de outra startup 
anteriormente. Além disso, 66,8% 
dos empreendedores do setor de-
clararam que já estavam inseridos 
no ecossistema de startups. Quanto 
à idade, o levantamento mostra que 
80% dos fundadores de startups bra-
sileiras têm entre 25 e 44 anos. Fun-
dadores com menos de 25 e mais de 
50 anos são mais raros, com 5,5% e 
8,6% respectivamente. Ao mesmo 
tempo, cerca de 95% dos empreen-
dedores do setor têm hoje um alto 
nível de escolaridade, com pós-gra-
duação, ou seja, são quase nulos os 
empreendedores com menor esco-
laridade que conseguem conquistar 
um espaço no mercado. 

Vale da Cerveja produz 1 
milhão de litros por mês, 10 
vezes mais a per capita da 
média nacional

O Vale da Cerveja produz 
per capita ao mês o que a mé-
dia nacional registra ao ano. 
Este é um dos dados revelados 
por uma pesquisa inédita reali-
zada com 16 cervejarias funda-
das entre 2003 e 2020 pela as-
sociação que reúne cervejarias 
dos municípios catarinenses 
de Blumenau, Indaial, Gaspar, 
Pomerode e Timbó. De acor-
do com o estudo, a média é de 
1,84 litros de cerveja artesanal 
por habitante ao ano no Brasil. 
Na região, que soma 1 milhão 
de litros por mês, são mais de 
20 litros no mesmo período. Em 
relação a diversidade, são 114 
rótulos diferentes disponíveis o 
ano inteiro, em 47 estilos. E boa 
parte das cervejarias atua ainda 
com lançamentos sazonais. 

MARISOL COMPLETA 58 ANOS E FOCA EM TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO PARA O SEGMENTO DE MODA INFANTIL

Uma das marcas líderes do vestuário infantil não apenas pela 
qualidade das roupas e personagens icônicos, como Lilica Ripilica 
e Tigor T. Tigre, a Marisol está completando 58 anos de fundação. 
A empresa nasceu em Jaraguá do Sul. De indústria, evoluiu para 
o varejo e foi pioneira no movimento de franquias no Brasil. Hoje, 
opera com licenciamento de produtos e aposta em tendências 
como os  NFTs e séries animadas. O sucesso no segmento, evi-
denciado pela produção anual de cerca de 15 milhões de peças e 
mais de 500 mil pares de calçados, fez a empresa almejar novos 
voos. No fim do ano passado, a empresa anunciou a criação do 
primeiro condomínio industrial de sistemistas têxteis do país. A 
famosa boneca-menina-coala ainda tem uma série animada em 
3D, em canais como Youtube, Discovery Kids Plus e Prime Video. 
Recentemente, teve os direitos de exibição do conteúdo adquiri-
dos pela Rede Globo, onde está presente na plataforma do Giga 
Gloob, aplicativo para crianças. A partir do segundo semestre, a 
série chegará à TV aberta, através da TV Cultura.

Indústria está otimista com e-commerce, mas sofre para 
adaptar cultura ao digital

Segundo pesquisa Desafio da Indústria no E-commerce, da Híbrido em par-
ceria com o E-commerce Brasil, que ouviu diversas companhias do país, destaca 
que as vendas virtuais estão crescendo, mas ainda podem se desenvolver na área 
industrial. Atualmente, 26,9% das indústrias ouvidas já possuem e-commerces há 
pelo menos 4 anos, enquanto 44,2% ainda não contam com este canal. Para im-
pulsionar a entrada neste canal de vendas, a terceirização tem sido uma aposta 
certeira das empresas: 75,9% delas optam por desenvolver e manter a tecnologia 
relacionada ao e-commerce com especialistas parceiros. Além disso, os investi-
mentos em estratégia e performance dessas plataformas são terceirizados em 
31% dos negócios. Enquanto terceirizar as questões técnicas do e-commerce 
tem sido a saída para muitos negócios impulsionarem seus resultados, adaptar 
a cultura da empresa para o digital é o maior desafio neste processo para 37,9%. 
Já o gerenciamento de conflitos com outros canais aparece em segundo lugar, 
apontado por 34,5% das empresas. O investimento é apenas o terceiro tópico, 
com 34% dos votos, o que mostra a abertura para o direcionamento de verba 
neste sentido. 

Grupo Dreams vai investir R$ 70 milhões 
em Foz do Iguaçu
Desde 2014, com a inauguração do Dreamland 
Museu de Cera, em Foz do Iguaçu, o Grupo Dreams 
não parou mais de investir no destino turístico. 
Pelos bons resultados, o grupo agora pretende 
investir mais R$ 70 milhões nos próximos dois 
anos, com novidades dentro do complexo Dreams 
Park Show. A previsão é que sejam construídos 
mais 3 empreendimentos, entre eles uma loja 
duty free e mais duas atrações temáticas. As 
obras devem começar ainda no mês de maio, com 
previsão de serem concluídas em até dois anos e a 
abertura de mais 200 novas vagas de trabalho.
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Ana Clara - 9 meses 
“o brilho nos olhos dessa bebê é pura magia.”

Fredi, parabéns, que você consiga realizar 
todos os teus sonhos e desejos. Felicidades 
sempre. 

Ítalo, feliz 
aniversário, 
tudo de me-
lhor na sua 
vida. 

Natali, menina 
meiga que cativa 

todos ao seu redor, 
parabéns pelo teu 

aniversário, que 
nesta nova jornada 

você consiga rea-
lizar todos os teus 

sonhos. 

Elizandra, 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. Homenagem 

de sua família e amigos. 
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Sergio, que Deus te abençoe hoje e 
sempre. Muitas felicidades.

Vicente Lucca - 10 meses 
“O doce sorriso que faz meus dias mais felizes.”

Jacson, muita saúde, paz, suces-
so e amor. Parabéns por mais um 
aniversário. 

Jhenifer, Feliz aniversário! Que sua vida 
esteja repleta de momentos
únicos e inesquecíveis. E que a felicida-
de sempre encontre o caminho do seu 
coração. Parabéns pelo aniversário. 

Lairton, parabéns por mais um 
ano de vida. Felicidades  
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A Câmara de Verea-
dores aprovou apenas 
um projeto na sessão da 
noite de segunda-feira 
(16) em Maravilha. Foi 
uma matéria em segun-
da apreciação, de autoria 
dos vereadores Vinicius 
Ventura e Orli Berger, do 
PP. O projeto institui a Se-
mana Municipal da Enfer-
magem e foi aprovado. 

Ainda, os vereadores 
aprovaram três indica-
ções. A indicação é uma 
sugestão para o prefeito 
sobre alguma necessi-
dade no município, mas 
não há obrigação legal de 
executar a orientação. 

LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores aprova projeto 
e indicações na sessão desta semana
Sessão foi tranquila e com grande número de indicações

Em razão do frio, sessão não teve presença de grande público, que acompanhou pela internet

Equipe qualificada e experiente para melhora atender Estabelecimento moderno e com as últimas tendências

Cleiton Ferrasso/O Líder

NOVIDADE

Centro Óptico Minerva inaugura nova loja
O Centro Óptico Minerva 

inaugurou na tarde de quarta-
-feira (18), a nova loja em Ma-
ravilha. De acordo com os pro-
prietários, o estabelecimento 
continua na Avenida Sul Bra-

sil 517, mas agora com uma 
loja totalmente remodelada. 
A estrutura foi repaginada e 
ganhou um design moderno e 
aconchegante. 

No Centro Óptico Minerva 

os clientes têm atendimento 
personalizado e podem dispor 
de profissionais qualificados 
e treinados na área óptica. O 
diferencial do Centro Óptico 
Minerva é a possibilidade de 

oferecer uma solução com-
pleta na área que vai desde 
a comercialização das lentes, 
armações, até a própria fabri-
cação dos óculos no mesmo 
local.  

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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CONCURSO

Conheça as 12 candidatas que concorrem ao 
título de Rainha e Princesas de Maravilha 
O baile para escolha das soberanas será realizado no dia 2 de julho, no Salão Paroquial

CARINE ARENHARDT 

As 12 candidatas que 
concorrem aos títulos de 
soberanas em Maravilha já 
estão definidas e fazendo 
os ensaios semanais. A pre-
paração ocorre sempre nas 
tardes de domingo, onde 
elas recebem as informa-
ções sobre o concurso, cri-
térios de escolha e fazem 
os ensaios. As vencedoras 
do concurso devem ser co-
nhecidas oficialmente em 
julho, mês em que Maravi-
lha completa 64 anos. 

Conforme a diretora 
de Cultura, Rosi Reichert 
Heineck, os nomes são in-
dicações de entidades do 
município, sendo elas: As-
sociação Corpo de Bom-
beiros, Banda Marcial Ci-
dade das Crianças, Centro 
Cultural 25 de Julho, CTG 
Juca Ruivo, Elas de Bike, 
JCI – Câmara Maravilha, 
Leo Clube Maravilha, Lions 
Clube Maravilha, Lions Clu-
be Maravilha Oeste, Moto 
Grupo Fora de Giro, Rota-
ract Clube Maravilha e Ro-
tary Clube. 

RAINHA E PRINCESAS 
O concurso vai eleger a nova Rainha do 

município, além de 1ª e 2ª Princesa. No dia 
do desfile, a banca de jurados vai avaliar os 
quesitos: beleza facial, elegância, postura e 
desembaraço, simpatia e comunicação. O 
baile para escolha das soberanas será rea-
lizado no dia 2 de julho, no Salão Paroquial. 

As novas soberanas vão representar Ma-
ravilha até 2024, sendo um dos destaques a 
participação nas festividades de aniversário 
e a divulgação da Fecimar. O baile já será 
parte das festividades de aniversário. 

Conheça as 12 candidatas do concurso 

O MUNICÍPIO DIVULGOU NESTA SEMANA 
OS NOMES DAS CANDIDATAS: 
- Ana Caroline Felimberti
- Ellen Aparecida Alves da Silva
- Eluísa Andréia Nerling
- Fabiane Stefani Dall´Agnol
- Gabrielli Patias
- Giovana Schneider
- Joanna Amália Oberherr Siqueira
- Julia Camili Ruschel
- Ketlin Alt
- Larissa Félix
- Maithieli Cauana Cibulski
- Nicoli da Silva Soares
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COMUNIDADE EVANGÉLICA

Venda de fichas para o Kerbfest 
supera expectativas 
Programação 
seguiu no formato 
delivery neste ano, 
devido as obras no 
ginásio 

CARINE ARENHARDT

A 69ª edição do Kerbfest da 
Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil superou a 
expectativa dos organizado-
res, com a venda de fichas para 
churrasco e cuca. Mesmo no 
formato delivery, a participa-

ção da comunidade foi positiva. 
As bandejas de churrasco foram 
entregues no domingo (15). 

Também foram comercia-
lizadas as cucas produzidas 
pela Oase, com mais de 650 
unidades vendidas neste ano. 
A entrega iniciou já na tarde 

de sexta-feira (13) e seguiu 
até o meio dia de domingo. A 
programação também teve ce-
lebração religiosa. 

Os lucros com a venda de 
carne e cuca serão usados na 
obra de reforma do ginásio da 
comunidade. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder  

Entrega das bandejas e carne de churrasco 

Mais de 650 cucas foram vendidas 
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ECONOMIA

Com projeto de R$ 1,4 milhão, Hospital São 
José instala placas de energia solar
Direção havia feito o cadastramento neste projeto ainda em 2019, e em 2021 foi 
confirmado que a entidade seria contemplada pela Celesc

O Hospital São José de Maravilha já trabalha na 
conclusão de um projeto de R$ 1,4 milhão, para redu-
zir custos com energia elétrica. O investimento é fei-
to através do projeto Eficiência Energética da Celesc, 
com uma contrapartida de aproximadamente R$ 166 
mil do hospital. 

A direção havia feito o cadastramento do hospital 
neste projeto ainda em 2019, e em 2021 foi confirma-
do que a entidade seria contemplada. A instalação do 
novo sistema iniciou neste ano e deve ser concluído 
em breve. 

Conforme a diretora Neiva Schaefer, já foi instalado 
o sistema de aquecimento solar e agora está em fase 
de conclusão a instalação das placas de energia solar. 
O projeto contempla ainda a troca de 25 aparelhos de 
ar condicionado, 19 refrigeradores e dois motores. 

ECONOMIA NA 
CONTA DE LUZ 
Neiva ressalta ainda que 
com o novo sistema, o 
hospital vai economizar 
aproximadamente R$ 
14 mil por mês na conta 
de energia elétrica. Atu-
almente o hospital paga 
em média R$ 55 mil por 
mês na conta de luz e a 
expectativa é de reduzir 
este gasto para aproxi-
madamente R$ 41 mil.

Divulgação 

Trabalho de instalação das placas de energia solar
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

SICREDI

Entidades recebem mais de R$ 250 mil 
da Juntos Fazemos o Bem
Entrega para as 128 entidades cadastradas foi iniciada em abril

Para contribuir com o de-
senvolvimento social dos mu-
nicípios na área de atuação 
da Sicredi Alto Uruguai RS/
SC/MG, a cooperativa está de-
senvolvendo a terceira edição 
da Juntos Fazemos o Bem. A 
ação solidária promove um 
círculo virtuoso entre a coo-
perativa, associados e entida-
des sociais, em uma relação 
“ganha-ganha”. Através desta 
iniciativa, uma porcentagem 
dos recursos investidos no Si-
credi é revertida às entidades 
sociais indicadas pelo próprio 
investidor, sem ônus ao asso-
ciado.

Com relação as aplicações 
realizadas neste ano, a entre-
ga dos valores proporcionais 
para as 128 entidades cadas-
tradas foi iniciada em abril, em 
todos os municípios de atua-
ção da cooperativa, ultrapas-
sando a soma de R$ 258 mil. 

Uma das instituições con-
templadas em Santa Catarina 
foi o Hospital Beneficente São 
José, de Caibi, e o presiden-
te da entidade, Idelso Cecon, 
destacou que o recurso deve 
ser utilizado para aquisição de 
medicamentos. “Nós viemos 

Entrega realizada em Caibi

de uma pandemia e Caibi, as-
sim como todos os municípios 
da região, está sendo assola-
da também pela dengue, com 
muitos casos em nosso muni-
cípio. Atendemos, num curto 
período, mais de 160 pessoas 
e elas precisam ser medica-
das”, diz.

Além disso, o presidente do 
Hospital também convida a co-
munidade para conhecer mais 
sobre a ação solidária. “Para-

benizo o Sicredi pela iniciati-
va. Esses valores, por menores 
que sejam, são fundamentais 
para a manutenção de nossas 
entidades. Quem puder con-
tribuir irá fazer um grande au-
xílio para toda a comunidade”, 
completa Cecon.

Fazendo parte desta tercei-
ra edição da ação solidária, ou-
tras duas entregas ainda serão 
realizadas durante este ano, 
em agosto e em dezembro. 

COMO FUNCIONA
Os repasses às entidades cor-
respondem ao percentual de 
0,40% sobre novas aplicações 
do associado com carência 
para resgate de no mínimo 
180 dias e ao percentual de 
0,20% sobre novas aplicações 
do associado com carência 
para resgate de no mínimo 
90 dias correspondente nos 
produtos Sicredinvest, Sicredin-
vest Flex, Sicredinvest Evolu-
tivo, Sicredinvest Exclusivo e 
RDC pré-fixado; bem como de 
0,10% sobre novas aplicações 
no produto Poupança.

Divulgação 
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Vice-prefeito, Jonas Dall’Agnol fala sobre a possível retomada do transporte coletivo

MARAVILHA

Associação Empresarial e prefeitura debatem 
retomada do transporte coletivo na cidade 
Núcleo dos Gestores Empresariais está fazendo um levantamento para avaliar viabilidade 

CARINE ARENHARDT 

A retomada do transporte 
coletivo em Maravilha é uma 
pauta levantada recentemen-
te pelo Núcleo de Gestores 
Empresariais da CDL e Associa-
ção Empresarial de Maravilha, 
que reúne representantes das 
maiores empresas do municí-
pio. O assunto já foi debatido 
em uma reunião com o gover-
no municipal. 

Conforme o vice-prefeito, 
Jonas Dall’Agnol, o município 
aguarda agora o resultado de 
um levantamento que está 
sendo feito pelo Núcleo dos 
Gestores Empresariais, que 
avalia a viabilidade de retoma-
da do serviço. Ele destaca que 
Maravilha já havia licitado o 
transporte coletivo ainda em 
2005, com a implantação do 
serviço na época, no entanto 
o transporte público acabou 
sendo suspenso porque na-
quele momento não apresen-
tou viabilidade. 

Mais de 15 anos depois, o 
governo municipal avalia que 
o município vive outra reali-
dade e estaria pronto para re-
tomar o transporte coletivo. 
Dall’Agnol explica que a em-
presa que venceu a licitação 
em 2005 ainda é detentora da 
concessão até o ano de 2025 
e seria portanto a responsável 
por retomar o serviço. 

O foco seria principalmen-
te nos trabalhadores da cida-
de, que poderiam utilizar o 
transporte coletivo para se 
deslocar ao trabalho. No en-
tanto, o serviço seria disponi-
bilizado também para a popu-
lação em geral. 

BENEFÍCIOS PARA 
EMPRESAS E POPULAÇÃO 

Conforme o vice-prefeito a re-
tomada do transporte coletivo 
beneficiaria tanto as empresas, 
como os colaboradores. Para 
as empresas o resultado seria a 
maior disponibilidade de mão de 
obra, ao facilitar e baratear o 
deslocamento dos funcionários. E 
para os trabalhadores, a redução 
de custos de transporte, deixando 
de utilizar seus veículos próprios 
para se deslocar ao trabalho. 
Entre os beneficiados ainda en-
tra na lista o próprio município 
e população em geral, liberando 
mais vagas de estacionamento 
na cidade, diminuindo o fluxo de 
veículos e até mesmo o número 
de acidentes de trânsito. 

LEVANTAMENTO ESTÁ SENDO FEITO 

Conforme a coordenadora do Núcleo dos 
Gestores Empresariais, Caroline Maldaner, o 
levantamento sobre a viabilidade do trans-
porte coletivo está sendo feito com as empre-
sas. A pesquisa visa avaliar se há interesse das 
empresas, quantos trabalhadores em média 
utilizariam o transporte coletivo, quais seriam 
os custos e rotas necessárias. 

Caroline ressalta que quando o estudo for 
concluído os dados serão apresentados para o 
governo municipal. Outro ponto a ser avalia-
do é com relação a infraestrutura para que o 
transporte coletivo possa ser retomado. Essa 
parte de investimentos seria feita pelo muni-
cípio, avaliando a necessidade de mudanças 
nas vias onde teria o transporte coletivo, sina-
lização e abrigos para passageiros.  

Carine Arenhardt/O Líder
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MARAVILHA

Cultura promove feira do livro e comemora 
aniversário da Biblioteca Municipal
Na oportunidade também teve 
o lançamento do concurso de 
poemas “Declama Maravilha”

CARINE ARENHARDT 

A Biblioteca Pública Municipal 
Luiz Delfino de Maravilha come-
morou o aniversário de 60 anos 
com uma programação especial no 
último sábado (14). O evento teve 
feira do livro, além de atividades 
recreativas para as crianças com 
pintura facial e o Trenzinho Ma-
ravilha. Na oportunidade também 
teve o lançamento do concurso de 
poemas “Declama Maravilha” que 
está previsto para julho deste ano.

A diretora de Cultura, Rosi Rei-
chert, fez uma avaliação positiva 
do evento, embora a programação 
tenha encerrado mais cedo devido 
a chuva. Ela destaca que foi uma 
oportunidade para a população 
conhecer mais a biblioteca e ad-
quirir na feira alguns livros não 
encontrados no município.  Ela 
destaca que novas edições da fei-
ra devem ser realizadas em outras 
oportunidades. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Feira do Livro trouxe títulos inéditos no município 

Crianças se divertiram com o trenzinho

Biblioteca comemorou 60 anos Pintura facial também fez parte da programação
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CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de Ma-
ravilha lançou um novo pacote 
de obras para asfalto na cidade. 
Serão asfaltados trechos em 
11 ruas urbanas, somando um 
investimento de aproximada-
mente R$ 6,3 milhões. O recur-
so vem do governo do estado, 
através de emenda parlamen-
tar dos deputados Mauro De 
Nadal e Valdir Cobalchini, no 
valor de R$ 4.950.000,00, res-
tando ainda R$ 1.400.000,00 de 
contrapartida do município. 

O edital para licitar o pacote 
de obras foi lançado nesta se-
mana pelo governo municipal. 
As empresas devem apresen-
tar as propostas até o dia 20 
de junho. 

PACOTE DE OBRAS

Prefeitura lança edital para asfaltar 
11 ruas na cidade
Investimento 
deve ser de 
aproximadamente 
R$ 6,3 milhões

Rua Brasília: Dois tre-
chos abrangendo toda a 
extensão sem asfalto 
Rua do Trabalho: Entre as ruas 
Avelino Giel e Independência 
Rua Guilherme Manfrin: 
Entre a Rua Padre Avelino 
Hack e Rua do Laçador 
Rua Padre Avelino Hack: 

Entre as ruas Rodolfo Ed-
vino e Quintino Poletto 
Rua Paulino Francisco de Oli-
veira: Trecho a partir da BR-282 
Rua Tereza Comerlatto: Entre 
a Avenida Maravilha até o rio 
Rua Angelo Pizzato: Entre as 
ruas Menegassi e Albino Pansera 
Rua Carmo José Feyh: Entre as 

ruas Quatro e Leomar Stumpf
Rua da Amizade: En-
tre a Avenida Araucária e 
Rua Carmo José Feyh
Rua Menegassi: Entre a Aveni-
da Sul Brasil e Rua Foz do Iguaçu 
Rua Governador Pedro Ivo: 
Trecho entre as ruas Prefeito 
Baldissera e Elói Luiz Dadan

TRECHOS CONTEMPLADOS:

Carine Arenhardt/O Líder

SERVIÇO SOCIAL
Com presença de governadora, Lions empossa novos membros em Maravilha 
CLEITON C. FERRASSO

O Lions Clube Maravilha 
Oeste empossou dois novos 

membros na terça-feira (16). 
Diego Engler e Franciela Giaco-
melli passam a fazer parte do 
Lions. Eles já eram integrantes 

do LEO Clube Ômega Mara-
vilha e foram transferidos ao 
Lions dando continuidade ao 
movimento Leonístico. A pos-

se contou com a presença da 
governadora do Distrito LD-8, 
Ileni Royer. Após o ato formal, 
houve celebração.

Casal foi empossado ao Lions na noite de terça-feira (17) Governadora do Distrito LD-8, Ileni Royer Diego Engler e Franciela Giacomelli passam a fazer parte do Lions

Fotos: Divulgação 

Trecho da Rua da Amizade, no Bairro Progreso, uma das contempladas no pacote de obras



21Maravilha - Sexta-Feira 20 de Maio de 2022 - ED 676

A equipe do Conselho Tutelar e a 
Secretária da Assistência Social de Ti-
grinhos realizaram no mês de abril 
uma apresentação da campanha 18 de 
maio, explicações sobre o tema e traba-
lharam com material impresso com as 
crianças e adolescentes nas escolas. A 
campanha “Eu Faço Bonito – Proteja as 
nossas crianças e adolescentes”, reali-
zada no dia 18 de maio tem como sím-
bolo uma flor amarela, que faz referên-
cia aos desenhos da primeira infância, 
além de associar a fragilidade de uma 
flor com a de uma criança.

A campanha envolveu crianças e 
adolescentes com atividades através 
de desenhos e redações, com a finali-
dade de alertar e prevenir ameaças e 
violências, incentivando a denúncia de 
quem sofre ou quem percebe este tipo 
de violência. Com as crianças e adoles-

centes das escolas municipais e estadu-
al desde o pré escolar até ao 9° ano foi 
desenvolvida uma atividade com dese-
nho e redação por adolescentes da es-
cola estadual do ensino médio.

Como forma de incentivo, cada de-
senho e redação classificados como 
melhor receberam um livro para in-
centivo de leitura e certificado. Os de-
senhos escolhidos foram: Vallentyna 
Vitória Honaiser, Maria Eduarda Baron 
França, Henrique de Moura Taborda, 
Juliana Schoff Willer e a redação Ketlyn 
Sabrine de oliveira de Siqueira.

Em Tigrinhos, a campanha é realiza-
da pela Assistência Social em parceria 
com o Conselho Tutelar, Cras e Creas 
desenvolvendo o projeto nas escolas 
municipais e estadual levando informa-
ção e incentivando as denúncias de vio-
lência sexual.

TIGRINHOS

Campanha envolve alunos 
da rede municipal e estadual
Objetivo é alertar a sociedade para assumir a 
responsabilidade de prevenir e enfrentar o problema 
da violência sexual 

Na última semana as enfermeiras de Bom Jesus do 
Oeste Elizângela Rogovski Faé e Rosemeri Both Basso 
participaram do VII Congresso de Secretarias Munici-
pais de Saúde e IV Mostra Catarinense “Brasil, aqui tem 
SUS”, no Parque da Vila Germânica em Blumenau. Na 
oportunidade aconteceram diversas atividades, semi-
nários e oficinas de estudo relacionados a atividades 
em saúde.

Na IV Mostra Catarinense “Brasil aqui tem SUS” as 
enfermeiras foram classificadas para a apresentação 
em banner do projeto: Primeiros socorros ao recém 
nascido que faz parte de uma das atividades do Pro-
grama Gestar em Família, como experiência exitosa a 
ser compartilhada com os demais municípios. 

Após dois anos sem realizar a Romaria de Nossa Se-
nhora do Caravaggio, Padroeira do município de Flor do 
Sertão, o evento deste ano já está sendo preparado para 
o dia 29 de maio.  A programação será a seguinte: às 06 
horas - alvorada festiva; 08h30 - recepção dos romeiros; 
09h30 - celebração religiosa; e às 12h – almoço. As fichas 
de carne estão sendo comercializadas por R$ 80 (espeto 
2,5kg gado) e R$ 50 (espeto 2,5kg suíno). E a partir das 
14h terá matinê com acesso é livre para quem almoçar 
no evento. No sábado, dia 28, será realizada a Cavalga-
da do Caravaggio, com jantar e pernoite na Linha Pedra 
Branca e chegada na cidade antes da celebração.

FLOR DO SERTÃO

BOM JESUS DO OESTE

Festa da padroeira será dia 
29 de maio

Enfermeiras participam de 
congresso em Blumenau

Projeto desenvolvido no município foi apresentado durante o evento

Vereadoras entregaram o documento ao prefeito

Divulgação 

A bancada do MDB de Flor 
do Sertão, através das vere-
adoras Dediane de Ben e Ro-
sane da Silva, entregou ofício 
ao prefeito Sidnei Willinghö-
fer, por meio do qual confirma 
emenda do deputado federal 
Celso Maldaner, no valor de R$ 
500 mil, que deverá ser usa-
da, quando for liberada, para 
execução asfáltica. Segundo o 
prefeito, ainda não é possível 
definir qual rua será contem-
plada, pois ainda há outros dois 
projetos à frente, também para 
asfaltamento. Mas tudo indica 
que, nesse ritmo, em no máxi-
mo dois anos todas as ruas da 
cidade estarão asfaltadas.

EMENDA
Mais ruas serão asfaltadas em Flor do Sertão
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O prefeito Airton Antônio Reinehr junta-
mente com o secretário de administração, 
Sidnei Luiz Walker, visitaram as obras de am-
pliação de um barracão na área industrial 
I na segunda-feira (16). A ampliação tem 
286,11 m² e o custo total da obra foi de R$ 
343.405,80.

Para Reinehr, é importante manter fir-
me a parceria com as empresas instaladas 
no município, sobretudo quando ela possui 
mão-de-obra composta por moradores bom-
-jesuenses. O empresário Elisandro Donatti, 
proprietário da Leal Têxtil, empresa que re-
cebeu o apoio, agradeceu ao governo mu-
nicipal e a Câmara de Vereadores, para des-
tinar a empresa o espaço necessário para o 
crescimento. 

Comitiva da Amerios acompanhou o evento que foi debatido sobre as políticas públicas do setor culturalAcademia da saúde agora está com a documentação em dia

BOM JESUS DO OESTE
Diretora de Cultura participa de fórum 
catarinense

No período de 11 a 13 de maio, 
ocorreu em Ibirama o X Fórum Ca-
tarinense de Gestores Municipais de 
Cultura e reuniu mais de 250 gestores 
culturais de todo Estado. Ao longo de 
três dias foram feitos debates sobre 
as políticas públicas do setor cultural 
proporcionando a integração entre 
os municípios e as regiões do estado. 

A diretora de Cultura de Bom Jesus 

do Oeste Adriana Carla Wandscheer 
Birnfeld participou do evento, jun-
tamente com a comitiva de gestores 
da Amerios.  Durante a programação 
também foi feita a entrega do prêmio 
de catarinense de boas práticas em 
cultura, que teve como objetivo va-
lorizar e reconhecer ações de gestão 
cultural, realizadas pelos municípios e 
associação. 

Divulgação 

Divulgação 

BOM JESUS DO OESTE

Prefeito e secretário visitam 
ampliação de fábrica têxtil
Serão investidos mais de R$ 300 mil na ampliação do barracão

Proprietário da empresa agradeceu o apoio da administração e da Câmara de Vereadores

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 
Prédios públicos estão 
sendo averbados

Dando sequência na averbação de prédios públi-
cos a administração de São Miguel da Boa Vista fina-
lizou a averbação da academia de saúde. Depois de 
concluída a obra, e realizada a adequação de acessi-
bilidade em 2021 e, por iniciativa dos servidores do 
setor de engenharia e tributos que providenciaram 
os documentos necessários para posterior encami-
nhamento a Cartório de Registro de Imóveis. O obje-
tivo de averbar prédios públicos é dar a possibilida-
de de possíveis ampliações, pois sem averbação não 
existe a possibilidade de expandir a área construída.
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A diretoria da Associação de Pais e Professores 
(APP) do Centro de Educação Infantil (CEI) Chapeu-
zinho Vermelho juntamente com diretoria da APP 
da Escola Municipal Professor Albano Borre pro-
moverão a 1ª Edição de Pizza Fração de Valores. 
O combo pizza é composto por contém uma pizza 
grande e um refrigerante de dois litros.

As pizzas estarão disponíveis em sabores va-
riados como: calabresa, bacon, milho, strogonoff 
de frango e quatro queijos no valor de R$ 50,00 o 
combo. As fichas estão disponíveis na Secretaria de 
Educação e com as diretoras das escolas e a entrega 
será no dia 07 de junho, no Clube 21 de Setembro. 

Na oportunidade haverá uma conversa com o 
promotor da Comarca de Modelo, entrega de bo-
letins da Escola Municipal Professor Albano Borre e 
uma atividade para a família.

Livros estão disponíveis na biblioteca escolar

O município de São Miguel 
da Boa Vista, através da Se-
cretaria de Educação realizou 
aquisição de novos livros infan-
til e juvenil através de recursos 
próprios. “Entendemos que ler 
é uma maneira de descobrir 
novas possibilidades, vivenciar 
o imaginário e viajar pelo mun-
do da imaginação. E está pos-
sibilidade é ofertada a nossos 
educandos através da leitura 
diária, com empréstimos dos 
livros aos alunos através da bi-

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

PRIMEIRA EDIÇÃO

AQUISIÇÃO

Novos livros são adquiridos

Escolas promoverão venda 
de pizza fração de valores 
em Bom Jesus do Oeste

Novo veículo para 
assistência social de 
Tigrinhos 

Divulgação 

Na última semana o prefeito de Bom 
Jesus do Oeste, Airton Antônio Reinehr, 
recebeu o gerente regional do Instituto 
do Meio Ambiente (IMA), Eder Marmitt. 
Durante a visita de cortesia, Reinehr deu 
as boas-vindas ao gerente e colocou o 
município à disposição para possíveis 
parcerias.

Na ocasião o gerente do IMA expla-
nou diversos assuntos e falou sobre a 
agilização de licenças ambientais junto ao 

órgão e sobre o consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Regional (Conder). 
Marmitt, sinalizou positivamente para a 
possibilidade de parceria na emissão das 
referidas licenças. 

O prefeito agradeceu a disponibilidade 
do gerente. “É nosso dever, como agentes 
públicos, zelar pelas questões ambientais, 
mas precisamos agir com bom senso, efici-
ência e agilidade, diminuindo a burocracia 
destes processos”, avalia.

Na tarde de terça-feira, dia 17, a administração de 
Tigrinhos realizou a entrega de um novo veículo para 
a Assistência Social. O carro será de uso exclusivo 
do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) 
para fortalecimento das ações desenvolvidas pelo 
setor. Também, irá contribuir com as visitas a domicí-
lio e trabalho das assistentes sociais.

Ao todo foram investidos R$85mil para aquisição 
do Fiat Cronos ano 2021, destes R$65 mil foram des-
tinados pelo senador Dario Berger através do Minis-
tério da Cidadania e o restante oriundos de recursos 
próprios do município.

PARCERIA

Prefeito de Bom Jesus 
do Oeste recebe visita do 
gerente do IMA
Na oportunidade foi sinalizado positivamente para a 
possibilidade de parceria na emissão das licenças

blioteca escolar”, destacou o 
prefeito Vanderlei Bonaldo.
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O município de São Mi-
guel da Boa Vista participou 
do VI Fórum Estadual da 
União dos Dirigentes Muni-
cipais de Educação (Undime) 
em Florianópolis nos dias 05 
e 06 de maio. O tema Edu-
cação em tempos de transi-

ção foi evidenciado durante 
o Fórum da Educação. Na 
oportunidade Odete Conte, 
Tauana Chiesa e Adriane For-
mehl tiveram um momento 
marcante com o professor 
Plauto Mendes, consultor da 
Undime de Santa Catarina.

Na sexta feira (13), foram 
entregues a Secretaria de Agri-
cultura de Cunha Porã dois 
distribuidores de adubo orgâ-
nico líquido, com sucção a vá-
cuo para transporte de deje-

tos com capacidade de 6.500 
litros. Os equipamentos foram 
adquiridos através de emenda 
do deputado estadual Mauro 
De Nadal e contrapartida do 
município.

CONGRESSO

Projeto implantado em  São Miguel da Boa 
Vista é apresentado em evento estadual
Foi apresentado sobre o perfil e 
prognóstico dos pacientes atendidos 
na fisioterapia: implantação do 
método pilates no SUS

A fisioterapeuta Josilene 
de Souza da Conceição Ka-
minski que atua em São Miguel 
da Boa Vista participou do VII 
Congresso de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde de Santa Ca-
tarina em Blumenau. No dia 
11 ela apresentou sobre perfil 
e prognóstico dos pacientes 
atendidos na fisioterapia: im-
plantação do método pilates 
no SUS.

Trata-se de um trabalho de 
análise dos últimos oito anos 

de todos os atendimentos in-
dividuais realizados pelo setor 
da fisioterapia, em conjunto 
com outros profissionais da 
saúde. Foi realizada também 
a avaliação da resolutividade e 
viabilidade da implantação do 
método pilates no SUS. Acom-
panharam a fisioterapeuta 
Josilene o secretário de saú-
de Jonas Signor, coordenado-
ra de Atenção Básica, Daiane 
Cristina Teixeira e o prefeito 
Vanderlei Bonaldo. Equipe acompanhou o congresso que ocorreu em Blumenau

Entrega ocorreu na última semana em frente a prefeituraProfissionais da Educação avaliaram de forma positiva o evento

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA CUNHA PORÃ
Equipe participa de fórum em 
Florianópolis

Secretaria de Agricultura é 
beneficiada com equipamentos

Divulgação 

Divulgação 

Divulgação 
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OBITUÁRIO

BRENO SILVEIRA
O diretor de cinema Breno Sil-
veira morreu no dia 14 de maio, 
aos 58 anos. O cineasta sofreu 
um infarto enquanto gravava as 
primeiras cenas do longa Dona 
Vitória, na cidade de Limoeiro, 
em Pernambuco. Com diversos 
sucessos no currículo, dirigiu 
filmes de renome, como Dois Fi-
lhos de Francisco, que conta a história da dupla Zezé 
Di Carmargo e Luciano.

MARNIE SCHULENBURG
A atriz Marnie Schulenburg mor-
reu no dia 17 de maio, aos 37 
anos, vítima de câncer de mama. 
Conhecida por seu papel no 
reboot de One Life to Live, foi 
diagnosticada com a doença em 
2020, cinco meses depois que 
sua filha nasceu. A artista fez sua 
estreia no cinema em The Young 
and the Restless, em 2007.

HELENA PEDROSO DA SILVA
Faleceu no dia 12 de maio, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 86 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de Anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

SILVIA NAIR BRENDLER DA SILVA
Faleceu no dia 13 de maio, em sua residência, aos 60 
anos. Seu corpo foi velado no salão da Linha Barra 
Bonita e sepultado no cemitério da comunidade. 

NOEMIA MARIA GRALOW
Faleceu no dia 13 de maio, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 88 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja da Linha São Luiz, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

DORACY JOSE GONSALVES
Faleceu no dia 14 de maio, no Hospital São José 
de Maravilha, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária Municipal e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.
 
ALCIDO JOSE DIEL
Faleceu no dia 15 de maio, em sua residência, aos 
73 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica de 

Cunhataí e sepultado no cemitério de Cunhataí. 

EVALDO SABKA
Faleceu no dia 15 de maio, no Hospital de Pinhal-
zinho, aos 77 anos. Seu corpo foi velado no salão 
católico da Linha Itapé, em Saudades, e sepultado no 
cemitério de Juvêncio. 

JONAS CLAUDINO GONZATTI
Faleceu no dia 15 de maio, em sua residência, aos 37 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica de Ban-
deirante e sepultado no cemitério municipal.

PEDRO RODRIGUES DA SILVA
Faleceu no dia 17 de maio, em sua residência, aos 77 
anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Mu-
nicipal de Maravilha e sepultado no cemitério munici-
pal de Maravilha. 

CELINA MARIA HOHN
Faleceu no dia 17 de maio, no Hospital São Lucas 
de Guaraciaba, aos 85 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja Católica da Linha Olímpio, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

TEREZINHA KLAUS
Faleceu no dia 18 de maio, no Hospital São José de 
Maravilha, aos 77 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da Linha Consoladora e sepultado no cemi-
tério da comunidade. 

ISABELA FALKOSKI
Faleceu no dia 18 de maio, no Hospital São Paulo de 
Xanxerê, aos 65 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Flor do Sertão e sepultado no cemitério 
de Flor do Sertão. 

FIRMINO DO NASCIMENTO
Faleceu no dia 19 de maio, em sua residência, aos 
82 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
da Igreja Católica de Flor do Sertão e sepultado no 
cemitério de Flor do Sertão.
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Na manhã de segunda-feira 
(16), em investigação instaurada 
pela 4ª Promotoria de Justiça de 
São Miguel do Oeste, o núcleo re-
gional do GAECO em São Miguel 
do Oeste  deflagrou a operação 
“Rede Oculta”, que visa desarticular 
uma organização criminosa voltada 
a prática de crimes contra a ordem 
tributária, lavagem de dinheiro e 
falsidade ideológica. 

Estão sendo cumpridos 21 
mandados busca e apreensão nas 
Comarcas de São Miguel do Oeste, 
Anchieta, Cascavel e Francisco Bel-
trão. Foram presos em flagrante 
duas pessoas, por posse de arma 
de fogo de uso permitido e posse 
de arma de fogo com numeração 
suprimida.  Também foram apre-
endidos valores em espécie e de-
feridas medidas cautelares de blo-
queio de bens dos investigados. 

O esquema criminoso consis-
te em abrir diversas empresas em 
nome de terceiros para ocultar o 
vínculo entre si e a relação matriz e 
filiais, obtendo, por consequência, 
enquadramento tributário mais fa-
vorável, o que representa, em tese, 
a prática de crimes contra a ordem 
tributária, lavagem de dinheiro, 

INVESTIGAÇÃO

Gaeco deflagra Operação “Rede 
Oculta” na região
O esquema criminoso consiste em abrir diversas empresas em nome de terceiros

Grupo fez ações em São Miguel do Oeste durante a operação

Homem foi socorrido e levado ao hospital

 Marcos Lewe/WH Comunicações

 Marcos Lewe/WH Comunicações

organização criminosa  e falsidade 
ideológica.

O nome da operação é alusivo 
ao modus operandi da organização 
que visava ocultar que as empre-
sas fazem parte do mesmo grupo 
econômico, com nomes diversos e 
utilização de “laranjas” como pro-

prietários. 
Participam da operação inte-

grantes dos núcleos do GAECOS 
da Capital, Blumenau, Chapecó, 
Criciúma, Itajaí, Joinville, Lages, 
GAECOs do Paraná (Cascavel e 
Francisco Beltrão), bem como o 
Centro de Apoio Operacional Téc-

nico do Ministério Público de San-
ta Catarina, com apoio da Polícia 
Científica. O GAECO é uma força-
-tarefa composta pelo Ministério 
Público, Polícia Civil, Polícia Militar, 
Polícia Rodoviária Federal, Polícia 
Penal, Receita Estadual e Corpo de 
Bombeiros Militar.

SÃO MIGUEL DO OESTE
Trabalhador sofre queda de quase oito metros de altura durante troca de telhado

Um homem precisou ser socorrido 
pelo Corpo de Bombeiros de São Miguel 
do Oeste na manhã de quinta-feira (19) 
depois de sofrer uma queda de aproxi-
madamente oito metros de altura. O 
trabalhador realizava, junto com outros 
profissionais, a troca de telhado do pré-
dio onde está instalada a Gerência Regio-
nal de Saúde, quando sofreu o acidente.

O homem foi encontrado pelos 

Bombeiros caído na Rua dos Bandeiran-
tes, ao lado do prédio. Ele apresentava 
ferimentos na cabeça e relatava dores 
no cotovelo e na região da bacia. A víti-
ma foi imobilizada e conduzida ao Pron-
to Socorro do Hospital Regional Terezi-
nha Gaio Basso. 

Apesar da gravidade da queda, o es-
tado de saúde da vítima é considerado 
estável.



27Maravilha - Sexta-Feira 20 de Maio de 2022 - ED 676

Uma pessoa morreu e outra fi-
cou ferida após se envolver em um 
acidente de trânsito em Pinhalzi-
nho. O acidente, tipo saída de pista 
com colisão frontal em árvore, foi 
registrado por volta das 23h20 da 

quarta-feira (18) na BR-282. 
Conforme os bombeiros, ao che-

gar no local do acidente, uma das 
vítimas, carona do veículo Bora pra-
ta, de 23 anos, estava consciente e 
orientada, presa às ferragens. Apre-

sentava fratura exposta na perna 
esquerda, escoriações pelo corpo. 

Após o desencarceramento, a 
vítima foi colocada em maca rígi-
da, manta térmica, recebeu oxigê-
nio e foi conduzida ao hospital de 

Pinhalzinho. 
O condutor do veículo, um ho-

mem, de 27 anos, morreu no local. 
O corpo foi desencarcerado das 
ferragens e deixado aos cuidados 
da Polícia Militar.

TRÂNSITO

Acidente deixa uma pessoa morta na 
BR-282 em Pinhalzinho
Motorista perdeu a vida no local e passageiro teve ferimentos graves

Veículo saiu da pista e colidiu contra uma árvore

Delegado da DIC de Maravilha, Rodrigo Moura

Corpo de Bombeiros precisou retirar motorista e passageiro de dentro do carro

Fotos: PRF

O caso vem tendo grande 
repercussão em Maravilha e a 
reportagem do Grupo WH Co-
municações buscou, a manifes-
tação da Polícia Civil, através do 
delegado da Divisão de Investi-
gação Criminal – DIC de Maravi-
lha, Rodrigo Moura. O delegado 
confirmou que se trata de uma 
tentativa de homicídio. O idoso 
de 66 anos foi encontrado den-
tro de um veículo, com graves 
ferimentos, na região do tórax e 
pescoço, no final da tarde de do-
mingo (15), no Bairro Kasper em 
Maravilha. 

A Polícia Civil já ouviu diversas 
testemunhas e segue a investi-
gação. Conforme o delegado, o 
estado de saúde do idoso é es-

Um casal foi detido após furtar 
duas galinhas por volta das 13h de 
terça-feira (17), em Romelândia. 

Conforme a Polícia Militar, a 
guarnição foi acionada para ave-
riguar que duas pessoas teriam 
furtado duas galinhas. Os policiais 
se deslocaram ao local e constata-
ram o ocorrido. 

Uma pessoa que viu o fato li-
gou para a Polícia Militar. Foram 
localizados um homem e uma mu-
lher com as duas galinhas em um 
saco.

A guarnição conduziu as partes 
para a Delegacia de Polícia.

FLAGRANTE

Casal é detido 
pela PM após 
furtar galinhas 
em Romelândia

MARAVILHA
Delegado da DIC fala sobre investigação após 
tentativa de homicídio 

tável, sem risco de morte. O 
idoso havia sido preso em fla-
grante no sábado (14) por vio-
lência doméstica. O delegado 
ressalta que alguns detalhes 

ainda precisam ser preser-
vados, para não atrapalhar o 
trabalho da equipe de investi-
gação, mas que nos próximos 
dias o caso deve ser concluído.

Arquivo/O Líder
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PRIMEIRA VEZ

GARANTIDOS 

Basquete de Maravilha participa de competição oficial 

Badminton garante vaga para fase estadual do Jesc

TRÊS PONTOS

CRM vence clássico regional pelo Estadual  
Próximo adversário do CRM, no Doutor José Leal Filho, é o Grêmio Tunense

Com diversas mudanças na equi-
pe, promovida pelo técnico Rafael 
Tapioca, em relação a estreia no Es-
tadual de Amadores, contra o Alian-
ça em derrota pelo placar de 4 a 0, 
em casa, neste domingo o Clube Re-
creativo Maravilha (CRM), conseguiu 
a primeira vitória. A partida válida pela 
segunda rodada da Taça Unsa Bier, foi 
contra o Fluminense em Tigrinhos, na 
tarde de domingo (15).

As novidades apareceram na de-
fesa com a presença de Chocolate 
no gol e de Jones na zaga ao lado 
de Tocantis e Joelson foi recuado 
para a lateral direita. Na lateral es-

Com a vitória por 3 a 0 CRM fica vivo dentro do grupo para classificação 

querda Zatt continuou na posição e 
com uma atuação segura não com-
prometeu mais uma vez. No meio 
campo teve a entrada do Roni com 
a camisa cinco. Bruno foi mantido 
em relação ao primeiro jogo e no 
ataque quem fez a diferença foi Bo-

tafogo que marcou duas vezes, uma 
de pênalti e a outra em bola açuca-
rada tocada pelo Emerson, só teve o 
trabalho de fazer o gol.

Teve mais novidade na equipe 
de Maravilha, Gima jogou como titu-
lar e Robson e Emerson também es-

Divulgação 

No sábado (14), a equipe de 
basquete de Maravilha, participou 
da 1° Etapa da Liga Oeste de San-
ta Catarina, do Campeonato Ca-
tarinense de Basquete 3x3, que 
é organizada pela Federação de 
Catarinense e Federação Interna-
cional de Basquete (FIBA). Foi a 
primeira competição oficial que 
a representação da Cidade das 
Crianças participa. 

A etapa ocorreu no município 
de Xaxim. Foram jogadas as cate-
gorias sub-18 que ficou com o 2° 
lugar. Já para a categoria adulto, a 
equipe maravilhense se dividiu em 

Objetivo da participação foi busca de experiência para os atletas 

Divulgação 

trearam. Outros jogadores que en-
traram no decorrer do jogo foram 
Ildemar, Tonini e Adriano que fez 
sua reestreia com a camisa do CRM.  

Já pelo lado do Fluminense foi a 
campo com Natan, Barreto, Dinan, 
Jhulian, Buiu, Fabinho, Viana, Mar-
quinho, Lima, Rafael e Bedin. Entra-
ram na partida Deivid, Seco, Leonir e 
Teison. Técnico Mika. 

Fluminense joga a terceira par-
tida pelo Estadual sábado (21) em 
São João do Oeste contra o Alian-
ça, às 15h30 e o CRM joga domingo 
(22) em casa contra o Grêmio Tu-
nense também, às 15h30.

dois times para a disputa, uma equi-
pe ficou com a 6° colocação, e a ou-
tra ficou com a 9° colocação. 

De acordo com a comissão téc-

nica da equipe maravilhense a com-
petição gera pontos para o ranking 
da FIBA. Segundo o professor Rob-
son Grando, responsável pela mo-

dalidade no município, a participa-
ção foi um aprendizado para todos, 
pois foi a primeira competição de 
todos os jogadores. “Aonde enfren-
taram fortes equipes que treinam 
e jogam juntos hà anos, com muito 
mais experiência”. Ainda conforme 
o professor, o propósito de jogar 
essa competição era ganhar expe-
riência, para as novas competições 
que vem pela frente. 

Grando agradece todo o apoio 
que o basquete vem recebendo. 
Ele também agradece Secretaria 
de Esportes, Juventude e Lazer, e a 
Administração do Município. 

De segunda-feira (16), até sexta-
-feira (20), acontece a fase micro re-
gional dos Jogos Escolares de Santa 
Catarina (Jesc), 15 a 17 anos na cida-
de de Pinhalzinho. Na modalidade 
de badminton todos os atletas de 
Maravilha chegaram às finais. 

No masculino Leonardo Raí da 
Silva França, aluno da Centro de 
Educação Mundo Infantil (Caic) foi 

campeão e o vice colocado foi Kevin 
Thomas Kraemer, aluno da Escola 
de Educação Básica João XXIII. 

Já no feminino o primeiro lu-
gar veio também para a Cidade das 
Crianças com a aluna Luciana Pits-
chel Mascke, da Escola de Educação 
Básica Nossa Senhora da Salete e 
em segundo lugar Taís Bodnar Bar-
ros da Silva, da Escola de Educação 

Básica João XXIII.
Os dois primeiros colocados 

estão na fase estadual dos jogos 
escolares de Santa Catarina que 
acontece dias 17 a 26 junho em Cri-
ciúma. Segundo o diretor Douglas 
Lago os atletas passaram o ano de 
2021 praticamente sem competir. 
“Ao entrar em quadra mostraram 
tranquilidade e muita qualidade 

para vencer seus adversários”, co-
memora.

A equipe da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer (SEJL)/
Acema parabeniza a professora Ke-
milly Schonhorst que é responsável 
pela modalidade no município e as 
escolas pelas conquistas e também 
agradecemos a SEJL e a Adminis-
tração Municipal pelo apoio.
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No último fim de sema-
na, domingo (15), teve a ro-
dada completa de jogos do 
Campeonato Municipal de 
Maravilha-Taça Odi Sports/
Aracnomania. Pela categoria 
aspirante o Esportivo Bela 
Vista ganhou de 1 a 0 do Ca-
narinho da Água Parada e na 
categoria principal o Espor-
tivo prdeu pelo placar de 4 a 
0. Em outro confronto pelo 

municipal o 4s Amizade na 
aspirante ganhou do União 
do Bairro Floresta pelo placar 
de 3 a 2 e no principal, placar 
foi favorável também para o 
União com placar de 1 a 0. O 
Canarinho da Primavera Alta 
empatou na aspirante com o 
Madalozo pelo placar de 1 a 1 
e na principal o Canarinho ga-
nhou por 6 a 1. A sexta rodada 
está marcada para domingo 

(22), com jogos no Osvaldo 
Gomes Werner entre União 
do Bairro Floresta x Serca Ma-
dalozo; na Linha 51 tem o 4S 
Amizade recebendo o Cana-
rinho de Linha Água Parada 
e na Linha Primavera Alta o 
Canarinho da Primavera Alta 
recebe o Esportivo Bela Vista. 
Na categoria aspirante os jo-
gos começam, às 13h45 e no 
principal logo em seguida.

FUTEBOL

BOM DESEMPENHO

SUIÇO
Maravilha realiza a quinta rodada do municipal 

Tekwondo participa de campeonato 

Tigrinhos divulga resultados 
da nona rodada do municipal 

O Campeonato Municipal de Futebol Suíço 
de Tigrinhos, no último fim de semana teve a 
realização da nona rodada. Os resultados foram 
de: Largados 10 x 0 Itú; Juventus 3 x 0 Os Guris da 
JK; MX do Brasil 1 x 0 Porto e Trindade 2 x 0 Bar 
Sem Lona. Neste sábado (21), não haverá rodada 
por causa do jogo do Fluminense que acontece 
no mesmo dia, às 15h30, em São João do Oeste. 

No sábado (21) domingo (22) de maio, a equi-
pe da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer 
com apoio da Administração Municipal de Mara-
vilha, participa da primeira etapa do Circuito NEA, 
na Argentina. A primeira etapa acontece na cida-
de de Oberá, na Argentina, sede da Federação 
Missioneira de Tênis de Mesa, idealizadora do cir-
cuito, que tem apoio da Federação Argentina.

A Cidade das Crianças participa das catego-
rias de equipes e individual, com quatro mesate-
nistas. Raniery Tavares e Leonardo Zatt disputam 
a categoria Primeira por equipes e individual, en-
quanto Tiego Drumm e Geison Schwanke dispu-
tam a categoria Segunda de equipes. Schwanke 
ainda disputará no individual as categorias sub-
19 e Primeira, enquanto Drumm disputa o Maxi 
30 e Primeira.

Após a disputa do NEA, a equipe participa 
da segunda etapa do Circuito Oeste de Tênis de 
Mesa, na cidade de São Miguel do Oeste, no dia 
11 de junho.

Os atletas agradecem o apoio da administra-
ção municipal, por meio da SEJL e dos patroci-
nadores Erva Daninha, Construtora Frandoloso, 
Sicoob, Tem Tem Comércio de Peças, Relojo-
alheria e Ótica Brilhante, Vantagem e demais 
apoiadores e incentivadores.

INTERNACIONAL
Mesatenistas de 
Maravilha participam de 
competição na Argentina

Raniery Tavares é destaque na equipe maravilhense 

Divulgação 

No sábado (14), a equipe 
de Taekwondo da Secreta-
ria de Esportes, Juventude e 
Lazer (SEJL)/Acema, de Ma-
ravilha com apoio da Admi-
nistração Municipal e coman-
dada pelo professor Edinho 
da Rosa, participou do Cam-
peonato Catarina. A compe-
tição aconteceu na cidade de 
Chapecó e Maravilha marcou 
presença no pódio. 1º lugar 
para Bruno Alberto Bruts-
cher; 2º Fernando Brutscher 
Picinini e 3º lugar para Bruna 

Gabriela Gnotto. A avaliação 
do professor foi positiva em 
relação aos resultados e tam-
bém em relação ao aprendi-

zado. Rosa agradece a Admi-
nistração Municipal e a SEJL 
pelas condições e apoio para 
com a modalidade. 

Maravilha marcou presença no pódio com três atletas

Divulgação 

As equipes da base do futsal 
de Maravilha participam a partir 
desta semana de uma marato-
na de jogos. Na terça-feira (17), 
começou com os jogos escola-
res em Pinhalzinho. Nesta com-
petição a equipe comandada 
pelo técnico Gian Mauro Silva 
representou a Escola Salete, 
de Maravilha. Os resultados 
foram de Maravilha 7 x 3 Santa 
Terezinha do Progresso e Ma-
ravilha 4 x 3 Flor do Sertão e na 
quarta-feira (18), pela mesma 

competição Maravilha garantiu 
o primeiro lugar no grupo, após 
vitória contra a representação 
de Saltinho, pelo placar de 4 a 
3.  Na quinta-feira (19), pelas 
semifinais a representação de 
Maravilha perdeu pelo placar 
de 3 a 0 e na disputa do ter-
ceiro lugar ganhou de Saltinho 
por 7 a 2.Jogos acontecem até 
na sexta-feira (2). Até o fecha-
mento desta edição não rece-
bemos informações de outros 
resultados. 

No sábado (21), Silva co-
manda as equipes do sub-14 e 
sub-16, em São João do Oeste, 
pela Copa Oeste de Futsal. No 
início da semana, segunda-feira 
(23) o compromisso é pela Mó-
veis Leo em Cunha Porã, com as 
equipes do sub-13, 15 e sub-17. 
Ainda dentro desta sequência 
de jogos os meninos de Mara-
vilha têm mais uma rodada da 
Liga Catarinense de Futsal, na 
sexta-feira (27), contra a AABB 
de Chapecó em Chapecó. 

COMPROMISSOS

Futsal maravilhense cumpre 
maratona de jogos 
Equipes da base são comandadas pelo professor Gian Mauro Silva 
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 ONEIDE BEHLING

EDENILSON

E a entrevista coletiva do Edenilson após o jogo contra o Independiente foi es-
clarecedora. O atleta começou pedindo para falar apenas uma vez sobre o tema 
injúria racial que sofreu. E explicou que não queria expor ninguém. Nem ele e nem 
o jogador do Corinthians. Tentou ver a bondade das pessoas. Só quis que a verdade 
viesse à tona. Depois do jogo, pediu para o jogador vir no vestiário conversar sobre 
o episódio e tentar resolver o assunto. Pra ele explicar o porquê usou aquelas pala-
vras. Só que isso não aconteceu. Então, está deixando que as autoridades resolvam. 
Disse ter certeza do que ouviu. Isso, não muda e não volta atrás. Sabe o que ouviu. 
Sobre a comemoração com o braço erguido em protesto, contou que, nos minutos 
finais do jogo contra o Corinthians, já queria ter feito gol para comemorar com 
aquele protesto. Pediu desculpas porque é um pouco leigo, nunca se interessou e 
se manifestou como deveria sobre o assunto, mas a partir de agora vai se interessar 
em defender a sua cor. Edenilson foi bastante julgado nos últimos dias. Chamado 
de mentiroso, de surdo. E ele sabendo o que ouviu. Pediu apenas para não ser jul-
gado. As imagens estão aí para serem analisadas, finalizou o atleta.

GRÊMIO

O técnico Roger Ma-
chado vem deixando 
bem claro para os 
jogadores do Grêmio 
que só a camisa não 
vai garantir o acesso. 
Tem que entrar com 
a mesma intensidade 
do primeiro ao último 
minuto. Não dá pra 
entrar como entraram 
no primeiro tempo 
contra o Ituano. Tem 
que entrar mais duro. 
Arbitragem na Série 
B não está dando 
faltas, está deixando 
o jogo correr. Tem que 
entender qual o tipo 
de competição que o 
Tricolor está jogando. 
Em alguns casos, nem 
o gramado bom vai 
ter. E aí é enfrenta-
mento físico. Tem que 
entender isso. Roger 
lembrou durante a 
semana que é quase 
como uma Liberta-
dores. Pouquíssimas 
faltas são marcadas e 
muito jogo físico. Os 
mais jovens têm que 
estar preparados para 
isso. Os mais velhos já 
entenderam.

FLUMINENSE 0 X 3 CRM

Clube Recreativo Maravilha apresentou um bom fute-
bol, aproveitando as oportunidades criadas em Tigrinhos. 
Venceu sem dificuldade: três a zero. E que baita vitória! 
Simplesmente aplicou um chocolate, fora os ameaços. O 
destaque do jogo foi o atacante “Botafogo”, que marcou 
duas vezes e ainda deu assistências. O triunfo contra o 
Fluminense foi um passo importante na luta pela classi-
ficação. O CRM volta a campo neste domingo, às 15h30, 
quando recebe o Grêmio Tunense.

INTERNACIONAL

A atuação do In-
ternacional contra o 
Independiente foi ex-
celente, coisa que não 
acontecia há muito 
tempo. Não que esta-
va jogando mal. É que 
o time jogava bem um 
tempo só. Por vezes, 
jogava melhor no pri-
meiro ou no segundo 
tempo. Dessa vez, o 
Internacional conse-
guiu um equilíbrio na 
partida. Essa atuação 
mostra para o torce-
dor que o trabalho 
está no rumo certo. 
Até Edenilson teve 
uma atuação que res-
gatou o futebol que 
o levou na seleção. 
Fez dois gols e pode-
ria ter feito outros 
dois. Carlos de Pena 
também teve uma 
atuação destacada e 
cumpriu uma função 
tática importantíssi-
ma. Wanderson era o 
ponta que o Colorado 
buscava desde o ano 
passado. É aquele jo-
gador que incomoda 
o adversário


