
EXPOLEILÃO EM BRASÍLIA REUNIÃO
Apae promove leilão 
de telas pintadas 
pelos alunos

Maravilhense é selecionada 
para participar do 
programa Jovem Senador

Vice-governadora 
recebe reivindicações 
do setor econômico

Trabalhos estão expostos em Maravilha e 
na próxima semana vão para Tigrinhos e 
São Miguel da Boa Vista

Gabriela Beduschi Guadagnin está na seleta 
lista dos 27 estudantes brasileiros selecionados 
neste ano

Daniela Reinehr esteve reunida com a 
diretoria da CDL para debater demandas 
de Maravilha e região  
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HOSPITAIS FILANTRÓPICOS 
ALERTAM PARA FALTA DE 
RECURSOS PARA BANCAR 

NOVO PISO DA ENFERMAGEM
Aumento nos salários deve gerar 

impacto anual de R$ 2,3 milhões para 
o Hospital São José de Maravilha. 

Diretora da instituição diz que não há 
recursos para arcar com 

o aumento na folha 

PÁGINAS 6 e 7

POLÊMICA NA SAÚDE
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MAIS SEGURANÇA

Loteamento Seminário de Maravilha conta com 
vídeomonitoramento e infrações podem gerar multas
Câmeras já estão funcionando. Maravilha conta com 
fiscalização por vídeo em outros locais também

CLEITON C. FERRASSO

Infrações cometidas 
no Loteamento Seminário 
de Maravilha poderão ge-
rar multas. No local, duas 
câmeras estão na entrada 
pela Avenida Araucária, 
outras duas na saída para 
a Linha Três Coqueiros, 
uma perto do chalé e três 

próximas do Jardim das 
Emoções. Nesta segunda-
-feira (9), o departamen-
to de Trânsito instalou as 
placas informando sobre 
a fiscalização por vídeo. 
Muitas pessoas costumam 
frequentar o local no fim 
de semana para ver o pôr 
do sol e a fiscalização por 
vídeo visa aumentar a se-

gurança no loteamento. 
Segundo o diretor de 

Trânsito, Cleber Pertussa-
tti, a câmera tem imagens 
em 360 graus e qualquer 
infração no trânsito gera-
rá multa ao condutor do 
veículo. A mesma situação 
acontece em outros pon-
tos da cidade com a câme-
ra de monitoramento.

Cleiton Ferrasso/O Líder
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

AMPLIAÇÃO

Direção do Hospital São José apresenta 
projeto para lideranças e sociedade
Custos devem ser de aproximadamente R$ 24 milhões, entre estrutura e equipamentos 

NELCIR DALL’AGNOL 

A primeira reunião, para apre-
sentação do projeto de ampliação 
do Hospital São José de Maravilha 
para a sociedade reuniu represen-
tantes políticos, gestores da saú-
de, entidades e demais lideranças 
da sociedade civil organizada. 

A diretora do hospital, Neiva 
Schaefer, conduziu o encontro. 
Após as falas das autoridades e 
representantes das entidades foi 
apresentado o cronograma de 
planejamento para a festa de lan-
çamento da pedra fundamental 
da ampliação. O ato está marcado 
para o dia 25 de junho no Salão Pa-
roquial Católico.

R$ 24 MILHÕES 

De acordo com Neiva, a ampliação do hospital 
está orçada em R$ 24 milhões. Ainda conforme Neiva 
o recurso para a obra será buscado junto ao governo 
de Estado e Federal, com o apoio das lideranças po-
líticas.  

Segundo a diretora a ampliação é de mais de qua-
tro mil metros quadrados, com um laboratório de 
análises clínicas, UTI NEO Natal de 10 leitos, um pavi-
mento técnico, centro cirúrgico novo com quatro sa-
las para atender pacientes de ortopedia, além de uma 
ala de internações. A estrutura ainda fica projetada 
para receber futuramente mais dois pavimentos. 

Reunião reuniu lideranças e gestores dos órgãos públicos 

Diretora  Neiva Schaefer conduziu o encontro

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder



4 Maravilha - Sexta-Feira 13 de Maio de 2022 - ED 675

LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

POR QUE BOLSONARO BRIGA COM A PETROBRÁS?
Dias atrás o presidente Bolsonaro 

disse que o lucro da Petrobrás – algo 
acima de 44 bilhões de reais no tri-
mestre – era um “estupro”. Entendi a 
colocação do presidente da república. 
Bem da verdade, a Petrobrás, quase 
quebrada de tanto roubo em gover-

nos anteriores, se tornou talvez a em-
presa pública mais lucrativa do Brasil. 
A reclamação do presidente se dá em 
um momento de alta de preços dos 
combustíveis, que atrapalha e muito, 
principalmente o setor de transportes. 
Bolsonaro gostaria que a Petrobrás fi-

zesse alguma coisa para que os preços 
não fossem tão aviltantes como estão 
sendo. O presidente da estatal, José 
Mauro Ferreira Coelho, ao que indica, 
tem certas divergências políticas com 
Bolsonaro e, pelo visto, os preços vão 
continuar nas alturas.

A HUMANIDADE DESUMANA

Trocando o assunto, dias atrás conversei com uma 
pessoa que estava esperando perícia do INSS há vários 
meses. E há seis meses não recebia salário da previdên-
cia. Isto é uma mácula no preceito Constitucional da 
“dignidade da pessoa humana”. Esta pessoa tinha ain-
da uma reserva financeira. Mas e aqueles que não têm 
e que compõe a maciça maioria da população? Vão vi-
ver do que?  Da boa vontade dos credores em esperar 
a boa vontade da previdência em pagar os benefícios? 
Nem todos são compreensivos. E mais: A União (diga-se 
o INSS) deveria começar a pagar em no máximo trinta 
dias após o pedido. Se a perícia ficar lá para frente, não 
teria problema. O segurado já sairia recebendo, pois 
este atraso de perícias não é problema do segurado, e 
sim do Instituto. Demorar tudo isto é um desrespeito, 
uma desconsideração. É rasgar a nossa Constituição, é 
privar do sujeito a dignidade de sua vida. Infelizmen-
te, nestes casos falta seriedade. O Brasil precisa tratar 
com mais seriedade seus segurados. Se quando da pe-
rícia constatar “apto” para o labor, que o cidadão volte 
a trabalhar. Mas esperar todo este tempo, à mercê da 
sorte e boa vontade alheia para sobreviver, é humi-
lhante para aqueles que precisam. 

REDUÇÃO E CORTE DE IMPOSTOS

Bolsonaro está certo. Principalmente porque, há algum 
tempo, retirou os tributos federais do óleo diesel, para 
tentar manter o preço do produto compatível e não onerar 
o setor de transportes e cargas. Aí, alguns governadores 
aumentaram a tributação estadual do ICMS. Creio até que 
não seja o caso de Santa Catarina, mas em muitos estados, 
os governadores se valeram do alívio da tributação federal 
para fazer caixa com o dinheiro dos impostos. Quem fez 
isto agiu em sentido contrário ao bom senso demonstrado 
pelo governo Federal. Pior: Não se preocupou com o custo 
interno dos transportes em seus estados, e isto foi absolu-
tamente lamentável. Aqui, a reclamação do Sr. Presidente 
também é cem por cento pertinente. Em resumo, a Petro-
brás muito lucra e continua mantendo os preços atrelados 
ao mercado internacional, ao dólar, o que já acontece des-
de 2015. E os governadores, que encareceram os tributos, 
ao que indica, não estão nem aí para o setor que roda pelas 
estradas de nosso país. Resumo de tudo? Continuaremos 
pagando a conta. Combustíveis caros, fretes caros, e a cor-
da estourando literalmente do lado mais fraco. Já estamos 
nos acostumando.
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Gabriela Beduschi Guadagnin, estudante do 2º ano do 
Ensino Médio da EEB João XXIII, de Maravilha, foi selecio-
nada para representar Santa Catarina no programa Jovem 
Senador 2022. Em todo país são apenas 27 alunos selecio-
nados, representando cada unidade da federação. 

A seleção foi através de uma redação escrita pelos alu-
nos, com o tema “200 anos de Independência: lições da his-
tória para a construção do amanhã”. Gabriela vai vivenciar o 
processo legislativo no Senado e as propostas feitas por ela 
e pelos demais participantes podem ser transformadas em 
projetos de lei.

A professora de Língua Portuguesa, Juliana Centenaro, 
destaca que pela segunda vez o Estado será representado 
por uma estudante e uma professora da escola de Maravi-
lha: “Quando levamos a ideia às salas de aula e anunciamos 
o tema desse ano, a receptividade foi grande. A maioria dos 
nossos alunos passou dias se dedicando exclusivamente às 
pesquisas e à produção textual”.

EM BRASÍLIA

Estudante de Maravilha é selecionada para 
participar do programa Jovem Senador
Maravilhense está na seleta lista dos 27 estudantes brasileiros selecionados neste ano 

AGENDA EM BRASÍLIA 

Gabriela vai viajar para Brasília em junho. Entre 
27 de junho e 1º de julho os 27 jovens seleciona-
dos passarão pelo processo de discussão e elabo-
ração das sugestões de leis, simulando a atuação 
dos senadores. A programação começa com a 
posse e eleição da Mesa (presidente, vice e secre-
tários) e termina com a aprovação dos projetos e 
sua publicação no Diário do Senado Federal. As 
sugestões acatadas são encaminhadas à Comis-
são de Direitos Humanos e Legislação Participati-
va (CDH) da Casa.
Desde o início do programa, já foram apresen-
tadas 54 proposições ao colegiado. Dessas, 40 
foram aceitas e passaram a tramitar como pro-
jetos de lei e duas seguiram como propostas de 
emenda à Constituição (PECs).

PREPARAÇÃO PARA 
FAZER A REDAÇÃO 

Gabriela considerou o tema abrangen-
te e de difícil resolução. “Não foi algo sim-
ples para escrever e formular argumentos. 
Contudo, além de já conhecer a estrutura 
da redação e ter suporte dos professores, 
também tenho o hábito de ler e isso é um 
grande diferencial”. Além disso, ela preci-
sou revisar conteúdos de história, assistir 
vídeo-aulas no YouTube para usar como 
base para a argumentação. Ela já costuma 
fazer redações com frequência para se pre-
parar para o ENEM, com o objetivo de en-
trar em uma universidade federal e cursar 
Medicina.

Ela descreve que foi surpreendida com a 
ligação recebida do Senado quando estava na 
rua: “Foi muito gratificante receber a notícia 
e foi possível sentir que todo o esforço e de-
dicação que estou tendo há anos estão come-
çando a ter resultados. Será uma experiência 
inimaginável para mim”, comemora.

Gabriela Beduschi Guadagnin viaja para Brasília em junho

Divulgação 
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

SEM RECURSOS

Novo piso da enfermagem preocupa gestores 
hospitalares e deve gerar impacto anual de 
R$ 2,3 milhões para o Hospital São José
Hospitais filantrópicos cobram a falta de uma fonte de financiamento 
para a cobertura dos gastos

CARINE ARENHARDT  

O novo piso salarial para os profis-
sionais de enfermagem já foi aprova-
do no Senado e Congresso Nacional, 
no entanto segue gerando polêmica. 
Enquanto a categoria comemora o 
aumento salarial, gestores da saúde, 
especialmente dos hospitais filantró-
picos se mostram preocupados com 

a falta de uma fonte de financiamen-
to para a cobertura dos gastos. 

Conforme a diretora do Hospital 
São José de Maravilha, Neiva Schae-
fer, o impacto anual na folha de pa-
gamento deve ser superior a R$ 2,3 
milhões para a entidade. Por mês, o 
aumento das despesas para pagar 
estes profissionais é de aproximada-
mente R$ 180 mil, com o novo piso. 

O hospital de Maravilha tem con-
tratados 29 enfermeiros, 77 técnicos 
de enfermagem e 2 auxiliares de en-
fermagem. Pela lei aprovada, o piso 
inicial para enfermeiros passa a ser 
de R$ 4.750,00. Para os demais pro-
fissionais o cálculo é proporcional, 
sendo 70% do piso para técnicos de 
enfermagem e 50% para auxiliares 
de enfermagem e parteiras. 

Hospital São José tem mais de 100 profissionais da área no quadro de colaboradores

Arquivo/O Líder
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Arquivo/O Líder

Hospitais relatam déficit de décadas   

Conforme Neiva, a preocupação com a elevação 
nos gastos não é apenas do Hospital São José. Ela 
ressalta que hospitais de todo país, especialmente 
os filantrópicos, estão preocupados com o futuro do 
setor. Ela reforça que os gestores defendem a equi-
paração salarial, mas alertam para a importância de 
liberação de recursos do Governo Federal para que os 
hospitais filantrópicos continuem com as portas aber-
tas com a efetivação da lei. 

Os gestores alertam para a possibilidade de um co-
lapso na saúde do país, tendo em vista que mais de 
70% dos atendimentos do SUS são realizados pelos fi-
lantrópicos. Eles reforçam ainda que há mais de duas 
décadas, acarreta-se uma crise de déficit entre os hos-
pitais e o SUS, por falta de financiamento. 

“Atendemos mais de 82% SUS, arcando com 60% 
do custo dos atendimentos pois a tabela praticada 
pelo sistema não é revista há anos. Atualmente, são 
os hospitais filantrópicos que estão arcando com a 
saúde pública, sem ter condições”, destaca Neiva. 

HOSPITAL DE MARAVILHA 
AVALIA MUDANÇAS 

A diretora Neiva Schaefer afirma que o impacto na folha 
de pagamento do Hospital São José, pode trazer mudanças 
duras para a entidade. “Teremos que rever nossos serviços, 
rever quadro de funcionários, para conseguirmos continuar 
de portas abertas caso não haja uma fonte de financiamento 
para que esse projeto seja realmente efetivado e os hospitais 
consigam cumprir com o que diz a lei”, reforça. 

“Teremos que 
rever nossos 
serviços, rever 
quadro de 
funcionários, para 
conseguirmos 
continuar de 
portas abertas 
caso não haja 
uma fonte de 
financiamento”, 

Neiva Schaefer

GOVERNO MUNICIPAL NÃO DEVE TER 
IMPACTO SIGNIFICATIVO NA FOLHA  

A Secretaria Municipal de Saúde de Maravilha não deve 
ter impactos tão significativos na folha de pagamento com 
o novo piso da enfermagem. Conforme a secretária, Miria-
ne Sartori, os enfermeiros contratados pelo município já ga-
nham acima do piso aprovado. Os profissionais recebem R$ 
5.513,62 como salário inicial. 

Já os técnicos e auxiliares de enfermagem devem ter um 
aumento real no salário. Atualmente os técnicos de enferma-
gem recebem R$ 2.188,62 e os auxiliares de enfermagem R$ 
1.568,00 como salário inicial ao serem contratados para atu-
ar na Secretaria Municipal de Saúde. Pelo novo piso, técnicos 
passam a receber R$ 3.325,00 e os auxiliares R$ 2.375,00. 

O município tem atualmente 15 enfermeiros contratados, 
24 técnicos e um auxiliar de enfermagem. Assim o impacto 
mensal na folha, sem contar décimo e férias, seria de aproxi-
madamente R$ 28 mil. 

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, fala sobre o cenário no município

Diretora Neiva Schaefer fala sobre dificuldades em arcar com o aumento dos gastos com folha 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

A campanha Maio Roxo busca conscientizar a popu-
lação sobre as Doenças Inflamatórias Intestinais (DIIs), 
e foi criada pela Sociedade Brasileira de Coloprocto-
logia (SBCP). A campanha acontece anualmente com 
um importante alerta sobre a prevenção, diagnóstico 
precoce e o conhecimento sobre diversas doenças imu-
nomediadas (que se manifestam quando o sistema de 
defesa, conhecido como sistema imunológico, ataca cé-
lulas saudáveis do próprio corpo), que nos últimos anos 
acomete cada vez mais pessoas, principalmente jovens. 

O aumento das doenças inflamatórias intestinais 
na população jovem devido aos hábitos alimentares e 
estilo de vida é um fator preocupante que evidencia a 
importância da conscientização proporcionada duran-
te o mês de maio. As DIIs são doenças controladas por 
meio de acompanhamento e tratamento médico, e não 
possuem cura.  As mais conhecidas e prevalentes são a 
doença de Crohn e a Retocolite Ulcerativa. No entanto, 
existem outras duas formas raras de apresentação de 
doença inflamatória intestinal, que são a Colite de Cola-
gem e a Colite Linfocítica. 

 O denominador comum entre elas é que, além de 
causar um processo inflamatório no intestino de nature-
za crônica, elas não têm agente causador estabelecido.

 
O QUE É A DOENÇA DE CROHN? 

 É uma das formas de apresentação da Doença In-
flamatória Intestinal. A doença de Crohn, assim como 
as outras, é uma doença crônica, de caráter recorrente, 
mas, que tem suas peculiaridades em relação às demais 
doenças inflamatórias intestinais. 

Umas das especificidades da doença de Crohn é que 
ela pode acometer o indivíduo em qualquer sítio do tra-
to gastrointestinal, desde a boca até o anus. Outra par-
ticularidade é o caráter transmural da doença que pode 
acometer toda a parede do intestino.

 - Quais os principais sintomas? 
 A doença de Crohn se manifesta clinicamente por 

meio de dor abdominal e diarreia, enquanto a Retocolite 
Ulcerativa se manifesta por meio de diarreia com sangue.
 
COMO PREVENIR AS DIIS? 

 Não há dados sobre como prevenir as doenças 
inflamatórias intestinais, elas possuem um caráter 
multifatorial. Isso significa que vários componentes 
podem ser responsáveis pelo acometimento da doença 
como: componente genético, ambiental, componente 
associado à flora microbiota intestinal e ao tipo de 
resposta imunológica que o paciente desenvolve, essa 
resposta tende a ser mais exacerbada.

Portanto, uma doença que tem vários fatores as-
sociados a sua origem faz com que ainda não consiga-
mos entender como prevenir as doenças que causam 

a inflamação no intestino. 
 

A ALIMENTAÇÃO INFLUENCIA NA PREVENÇÃO 
DAS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS INTESTINAIS?

Apesar de não ser possível definir meios de prevenir 
as DIIs, sabe-se que a alimentação exerce grande influ-
ência na saúde em geral. Sobre a importância da alimen-
tação na vida de pacientes com Doença Inflamatória In-
testinal, Eduardo Vilela reforça: 

 “A alimentação exerce um papel epidemiológico no 
momento da prevalência dessas doenças. Inclusive em 
países orientais na medida que eles estão assumindo o 
padrão alimentar industrializado do mundo ocidental. 
Então, nós sabemos que existe uma importância da die-
ta na fisiopatologia da doença. O mais importante é o 
paciente saber que uma dieta saudável vai ser boa para 
o indivíduo como um todo, e ela pode também ser boa 
para a saúde intestinal. Mas fazermos uma recomenda-
ção específica de que determinado tipo de dieta vai ter 
um papel na prevenção da doença é um conceito que 
ainda não podemos segmentar.”   

 
COMO AS DOENÇAS INFLAMATÓRIAS 
INTESTINAIS SÃO DIAGNOSTICADAS? 

Por não ter um fator causador único, não há um exa-
me específico. O diagnóstico das doenças inflamatórias 
é feito a partir de dados clínicos, laboratoriais, radiológi-
cos, endoscópicos e histológicos. 

Sobre o papel da histologia no diagnóstico, o médico 
destaca que “um dado importante sobre esses achados 
histológicos é que, na maioria das vezes, eles nos ajudam 
muito em afastar outras doenças. Eles não vão ter dados 
específicos para falar que o paciente tem uma doença in-
flamatória intestinal, mas o mais importante é nós traba-
lharmos nesses cinco itens, pois isso fará com que nós con-
sigamos estabelecer o diagnóstico de maneira assertiva.”

 
QUAIS SÃO OS POSSÍVEIS TRATAMENTOS? 

O tratamento das doenças inflamatórias intestinais 
tem ganhado muito em seu arsenal. Principalmente 
nos últimos dez a vinte anos com a introdução da tera-
pia biológica.

No entanto, pode-se iniciar o tratamento com me-

dicamentos do tipo corticóide e/ou derivados do ácido 
amino salicílico e passar para imunossupressores con-
vencionais. A recomendação de bula da terapia biológi-
ca no Brasil, é que não se deve fazer a terapia biológica 
antes da terapia convencional. 

 
PACIENTES PORTADORES DE DIIS TÊM 
MAIORES CHANCES DE ACOMETIMENTO 
POR CÂNCER COLORRETAL?

Esse é um importante questionamento, porém, não 
é necessário que os portadores da doença inflamatória 
intestinal se sintam amedrontados.  Sabe-se que tanto 
a Retocolite Ulcerativa quanto a Doença de Crohn po-
dem aumentar a chance de câncer colorretal quando 
elas acometem o intestino grosso além do Sigmóide. 
Logo, o paciente só tem esse risco aumentado caso te-
nha uma extensão maior da doença no intestino grosso.

Eduardo Vilela complementa que “na Retocolite Ul-
cerativa onde os dados já são mais robustos, essa preva-
lência pode chegar em torno de 7,5% ao longo de vinte 
a trinta anos de doença.  Mas o mais importante é que 
hoje nós temos o conceito que a medida que controla-
mos mais o processo inflamatório, conseguimos dimi-
nuir essa incidência do câncer colorretal que é a grande 
preocupação dos pacientes com Crohn e Retocolite. So-
bre as outras duas formas mais raras, não há dados de 
que elas se associam a aumento de câncer colorretal.”

 
O QUE FAZER PARA CONVIVER 
MELHOR COM AS DIIS?

 Diante o diagnóstico de uma doença crônica, mui-
tos pacientes procuram saber como conviver melhor 
mesmo com os impactos da enfermidade. Para os pa-
cientes acometidos pela DIIs, o médico gastroentero-
logista destaca que “são doenças crônicas de caráter 
recorrente que impactam na qualidade de vida e que 
geram morbidades a longo prazo. Portanto, a aderência 
ao tratamento é uma pedra angular se o paciente qui-
ser viver melhor com a doença e evitar as complicações, 
os danos estruturais do intestino e a disfuncionalidade 
intestinal a longo prazo.”

Fonte: www.materdei.com.br

MAIO ROXO: Diagnóstico precoce e a convivência 
com doenças inflamatórias intestinais

http://www.materdei.com.br
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RECURSOS SERÃO REVERTIDOS 
PARA OS ALUNOS 

A diretora da Apae, Silvana Gotardo, destaca que 
todo valor arrecadado com o leilão das telas será re-
vertido aos alunos. O objetivo é promover uma viagem 
para os educandos, custeada com este valor. 

Silvana ressalta que as telas ficaram muito bonitas 
e são uma ótima oportunidade da comunidade apoiar 
e valorizar o trabalho desses alunos, proporcionando 
ainda um momento de lazer e diversão com a viagem. 

EXPOLEILÃO

Apae promove leilão 
de telas pintadas 
pelos alunos
Trabalhos estão expostos em Maravilha e 
na próxima semana vão para Tigrinhos e 
São Miguel da Boa Vista 

CARINE ARENHARDT 

Produzidas pelos alunos da 
Apae de Maravilha na disciplina 
de Artes, as telas representam 
um trabalho de livre expressão, 
onde cada educando deixou re-
gistrado seu dom artístico. O re-
sultado final são belos quadros, 
coloridos e cheios de expressão. 

As telas estão expostas nas 
agências do Sicoob e Sicredi, 
no centro de Maravilha. Na pró-
xima segunda-feira (16) serão 

levadas para Tigrinhos e São Mi-
guel da Boa Vista, onde também 
serão expostas nas agências das 
cooperativas de crédito. No dia 
13 de junho as telas voltam para 
Maravilha, ficando expostas até 
o dia 4 de julho nas lojas Juma-
niy e Ilumina Decoração. 

Entre os dias 4 de julho e 1º 
de agosto os trabalhos serão 
expostos nas agências da Cre-
sol e Sicoob Bairro. Depois, até 
o dia 19 de agosto permanecem 
na Apae. 

COMO FUNCIONA O LEILÃO?
Quem tiver interesse em adquirir uma obra pode 
deixar um lance, no valor mínimo de R$ 150,00, na 
folha que está ao lado de cada tela na exposição. 
Também é possível conferir se aquele quadro já 
recebeu um lance de outra pessoa e de quanto foi o 
valor oferecido, podendo cobrir o referido lance. 
Quem der o maior lance leva a tela para casa. A 
entrega está programada para o dia 19 de agosto, 
durante o tradicional almoço da Apae de Maravilha. 

Exposição na agência do Sicoob

Exposição no Sicredi em Maravilha 

Pinturas foram feitas pelos alunos da Apae

Beleza dos quadros chama a atenção

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS “Não existe verdadeira 

inteligência sem bondade.”
Beethoven

Nos últimos três anos a indústria catarinense 
aumentou em mais de 20% o volume de vendas para as 
Forças Armadas do Brasil

De acordo com um levantamento do Observatório FIESC, o volume co-
mercializado passou de R$ 244,7 milhões em 2018 para R$ 302,8 milhões 
em 2021. Oportunidades para ampliar essa participação estarão sendo 
discutidas na SC Expo Defense que a FIESC promove na próxima semana, 
nos dias 19 e 20 de maio, na Base Aérea, em Florianópolis. Há 14 empre-
sas certificadas como Estratégicas de Defesa e duas homologadas como 
Empresa de Defesa no estado. Durante a feira de tecnologias e produtos 
de defesa, a equipe do Comdefesa fará o cadastro das empresas interes-
sadas no fornecimento para o Exército, Marinha ou Aeronáutica. Haverá 
também consultores especializados do Sebrae para orientar sobre os 
requisitos necessários para comercialização, além de rodada de negócios.  

EXPORTAÇÃO DE FRANGO 
CRESCE 28% EM SC

Santa Catarina, segundo maior produtor nacional de carne 
de frango, embarcou no primeiro trimestre 247 mil toneladas 
do produto, faturando mais de US$ 471,9 milhões, aumento 
de 28% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os 
números foram divulgados pelo Ministério da Economia e 
analisados pelo Centro de Socioeconomia e Planejamento 
Agrícola (Epagri/Cepa). De janeiro a março, o estado respon-
deu por 23,6% do faturamento brasileiro com as exportações 
do animal. Nesse período, a maioria dos principais destinos 
ampliou suas compras, com destaque para a Holanda (43,2%), 
Emirados Árabes Unidos (40,7%) e México (707,7%). O maior 
parceiro comercial é o Japão, com 34,1 mil toneladas adquiri-
das e uma receita de US$ 67,2 milhões.

Inflação perde ritmo em 
abril, mas é a maior para o 
mês desde 1996

A inflação oficial de preços no 
Brasil avançou 1,06% em abril, após 
saltar 1,62% em março. Apesar da 
desaceleração, a alta é a maior para 
o mês desde 1996, mostram dados 
divulgados na quarta-feira (11) pelo 
IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Com a primeira perda 
de ritmo depois de três meses, o IPCA 
(Índice Nacional de Preços ao Produ-
tor) acumula alta de 4,29%, em 2022, 
e de 12,13%, nos últimos 12 meses, 
patamar acima dos 11,3% verificados 
no fechamento de março. Em abril, 
os principais impactos para a alta dos 
preços partiram dos grupos de ali-
mentação e bebidas (+2,06%) e dos 
transportes (+1,91%). Juntos, os dois 
segmentos responderam por cerca 
de 80% da inflação. Entre os alimen-
tos, a alta foi puxada pela elevação 
do consumo dentro de casa (+2,59%). 
No mês, houve alta de mais de 10% 
no leite longa vida e de componentes 
importantes da cesta de consumo 
das famílias, como a batata-inglesa 
(+18,28%), o tomate (+10,18%), o 
óleo de soja (+8,24%), o pão francês 
(+4,52%) e as carnes (+1,02%).

JBS investe US$ 60 milhões em centro de 
pesquisa de proteína cultivada em SC

A JBS, líder global em alimentos à base de proteína, escolheu Florianópolis para 
sediar o JBS Biotech Innovation Center, um centro de pesquisas voltado para 
a área de alimentos. O local terá como foco o desenvolvimento de tecnologia 
própria para a produção de proteínas cultivadas, visando tornar mais eficiente, 
escalável e financeiramente competitivo o seu processo produtivo. O investi-
mento estimado é de US$ 60 milhões nos próximos quatro anos. Nesse primeiro 
momento, a companhia concentrará esforços na construção de instalações espe-
cializadas para o desenvolvimento de tecnologia 100% nacional para a produção 
de proteína cultivada e da planta piloto, bem como na aquisição dos insumos 
necessários para a realização das pesquisas. A estrutura será instalada em um 
terreno de 40 mil metros quadrados, compondo um complexo que ocupará uma 
quadra de quatro lotes no Sapiens Parque.

Setor de serviços cresce 1,7% em 
março e atinge o maior nível desde 2015

O volume de serviços prestados no Brasil interrompeu a série de dois resultados nega-
tivos seguidos e avançou 1,7% em março, de acordo com dados divulgados nesta quinta-
-feira (12) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Com a alta, o segmen-
to que representa cerca de 70% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro se recupera da 
perda de 1,8% de janeiro, alcança o maior nível desde maio de 2015 e fica 7,2% acima do 
patamar pré-pandemia. Com o resultado positivo, o volume de serviços acumula ganho 
de 2,1% nos últimos dois meses e fecha o primeiro trimestre de 2022 com alta de 9,4%, 
na comparação com o mesmo período do ano passado. Na série sem ajustes, o volume de 
serviços cresceu 11,4%, ante o mesmo mês do ano passado e assinalou a 13ª taxa positiva 
consecutiva na base de comparação.
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Alessandro, 
parabéns por 
completar 
mais um ani-
versário, que 
Deus continue 
te abençoando 
sempre! 

Amanda - 2 anos.  “São muitos os desafios para se criar uma 
criança, mas vocês são capazes de conquistar todos.”

Angelica, para-
béns por mais 
um ano de vida.  
Curta muito 
seu aniversário 
e todos os dias 
desfrute da 
vida ao máxi-
mo, pois você 
merece muito 
ser feliz sem-
pre. Felicidades! 

Fabiane, neste mo-
mento especial é 

hora de renovar. É 
como começar tudo 

de novo e mudar 
sempre para melhor. 

Afinal, recomeçar 
é ter a chance de 

conhecer novas 
pessoas, novos ami-
gos, aprender mais 

e ensinar mais. Feliz 
aniversário!!

Elis, que seu ani-
versário seja reple-
to de boas ami-
zades, de amor 
fraternal, de paz 
e boas vibrações. 
Que Deus conceda 
luz em seu cami-
nho e que ajude 
em toda dificul-
dade, que você 
encontre nesse 
novo ano em sua 
vida. Parabéns!

Aline, desejamos muita alegria para hoje e felicidade, 
saúde e sucesso para sempre. Feliz Aniversário! 
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O Grupo WH Comunica-
ções parabeniza os colabo-
radores Henrique Hubner e 

Sônia Wronski, que com-
pletam mais um ano de 

vida neste dia 18. Muitas 
felicidades! 

Flavia, que a sua vida seja sempre um cami-
nho repleto de felicidade, e que nunca lhe 
falte amor, saúde e sucesso. Parabéns!

João Miguel 
- 2 meses. 
“Como pode, 
um bebê tão 
pequeno e 
delicado, ser 
capaz de car-
regar tanto 
amor?”

Liz Helena - 6 meses. Registro feito 
pela Foto Zanotto.
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EVENTO

Departamento de Cultura promove 
homenagem para as mães
Alunos da rede municipal e oficinas culturais abrilhantaram as apresentações 

O Departamento de Cul-
tura de Maravilha realizou o 
evento em homenagem às 
mães, com apresentações 
dos alunos da rede públi-
ca de ensino e oficinas da 
Cultura. A programação foi 
no Ginásio Municipal Gelso 
Tadeu Mello Lara, na última 
sexta-feira (6). 

As apresentações foram 
feitas pelas turmas do Pré-
-II da rede municipal, e alu-
nos das oficinas de acorde-
on, ballet infantil e juvenil, 
dança do ventre, patinação, 
coral infanto-juvenil, dan-
ça infantil e juvenil, violão, 
zumba e ginástica rítmica.

 Divulgação Ascom

Apresentações encantaram o público

Autoridades presentes no evento Alunas da oficina de Balé da Cultura
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POLÍTICA

Projeto que autoriza município 
pagar aluguel dos Correios é 
aprovado em segundo turno
Diretoria estadual não autorizou a renovação do contrato e município assumiu a 
conta para unidade não fechar

CLEITON C. FERRASSO

A prefeitura de Maravilha 
pagará o aluguel da agência 
dos Correios. O contrato onde 
o imóvel está atualmente ven-
ceu em março e a diretoria 
estadual não autorizou a reno-
vação. Para não fechar a uni-
dade, a prefeitura enviou um 
projeto de lei ao Legislativo, 
que foi aprovado em segundo 
turno segunda-feira (9). Dos 
11 vereadores, um votou con-
tra, 10 votaram a favor, sendo 
cinco votos com restrições. 

Já em primeiro turno, fo-
ram aprovados outros dois 
projetos. O primeiro é de au-
toria do vereador Mozer Ma-
theus de Oliveira, que reco-
nhece os estabelecimentos 
destinados à prática de ativi-
dade física como essenciais 
no Município de Maravilha. O 
segundo projeto votado é au-
toria dos vereadores Vinicius 
Ventura e Orli Genir Berger, 

que institui a Semana Munici-
pal da Enfermagem no Muni-
cípio de Maravilha, a ser cele-
brada na segunda semana do 
mês de maio.

Além dessas matérias, ou-
tras cinco indicações, que tra-
tam de melhorias para a co-
munidade em geral, foram 
votadas. Os pedidos foram 

indicados pelos vereadores 
Sérgio Luiz da Silva (MDB), 
Sérgio Bourscheid (PL), Viní-
cius Ventura (PP) e Natalino 
Prante (PP).

Cleiton Ferrasso/O Líder
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REUNIÃO

Vice-governadora visita Maravilha e 
debate demandas do setor econômico
Em entrevista, Daniela Reinehr falou também sobre implantação da escola 
cívico-militar e sua pré-candidatura a deputada federal 

CARINE ARENHARDT   

A vice-governadora de 
Santa Catarina, Daniela 
Reinehr, esteve em Mara-
vilha na quinta-feira (12), 
onde cumpriu agenda 
com a classe empresarial, 
Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar. O primeiro 
compromisso do dia foi na 
sede da CDL e Associação 
Empresarial de Maravilha, 
reunida com a diretoria 
das entidades. 

O encontro teve como 
objetivo falar as deman-
das do setor econômico, 
da região de Maravilha. O 
presidente das entidades, 
Paulo Hubner, acompa-
nhado da vice-presidente, 
Caroline Maldaner, e dire-
tores, fez a entrega de um 
documento com as princi-
pais demandas levantadas 
pela classe empresarial. 

REIVINDICAÇÕES APRESENTADAS 
Entre os pedidos está a pavimentação de todo trecho 
de nove quilômetros do contorno viário, construção 
do viaduto no entroncamento das BRs 158 e 282, 
pavimentação asfáltica entre Maravilha e Bom Jesus 
do Oeste, resolução dos problemas no abastecimento 
de água no município e implantação de um Centro 
tecnológico para os principais setores econômicos. 

ENTREVISTA 
COM A VICE-
GOVERNADORA 

Em entrevista para 
o Jornal e Rádio Lí-
der, Daniela Reinehr, 
afirmou que a proxi-
midade com a classe 
empresarial é funda-
mental para debater as 
demandas do setor que 
alavanca a economia 
de Santa Catarina. Ela 
se comprometeu em 
levar as demandas para 
os setores competen-
tes, dentro do governo 
estadual e federal. 

Daniela falou ainda 
sobre outros projetos 
que vem apoiando em 
Maravilha, a exemplo 
da implantação da 
escola cívico-militar. 
O projeto vem sendo 
acompanhado pela 
vice-governadora, e 
já está garantido para 
Maravilha, restando as 
etapas de treinamento 
e capacitação para a 
efetiva implementação 
do sistema. 

A vice-governadora 
ainda reforçou sua pré-
-candidatura a deputa-
da federal, destacando 
que pretende conti-
nuar trabalhando pelo 
estado. 

Vice-governadora com o presidente da CDL, Paulo Hubner 

Reunião foi com os dirigentes da CDL e AE

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder



16 Maravilha - Sexta-Feira 13 de Maio de 2022 - ED 675

MÃO NA MASSA

Merendeira de Maravilha participa 
de reality show nacional 
Maravilhense representa SC no programa de culinária. Episódios vão ao ar todo domingo

CLEITON C. FERRASSO

Alaia Silveira, 58 anos, re-
presenta Maravilha no reality 
show Merendeiras do Brasil. 
O programa é organizado 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) e o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). O concurso 
reuniu 15 merendeiras de 
todo o país, selecionadas a 
partir de critérios técnicos 
de execução do Programa 
Nacional de Alimentação Es-
colar (PNAE). As cenas já foram 
gravadas e os episódios vão ao 
ar todo domingo, às 12h, pela 
Rede TV. No final dos episó-
dios, o programa apontará a 
melhor merendeira do Brasil.

A maravilhense tem 32 
anos de experiência na 
culinária escolar, sendo que 
trabalha, atualmente, no 
Caic. Ela conta que as par-
ticipantes tiveram de criar 
pratos com tempo limitado 
para finalizar. “Foi um gran-
de desafio. Não tinha nada 

de nossa 
região e tive 
de cozinhar 
pratos com 
alimentos de 
outros Esta-
dos. Houve 
um episódio 
que tinha 
de fazer um 
prato com 
pupunha. 
Eu nunca 
vi aquele 
alimento, 
mas conse-
gui finalizar 
a missão”, 
revela. 

Alaia tem experiência na 
cozinha escolar há 32 anos e 
isso a ajudou nas provas do 
reality. As cenas foram gra-
vadas, mas ela assinou um 
contrato e não pode revelar 
a posição em que ficou no 
concurso. Resta, portanto, 
acompanhar os episódios na 
TV ou Youtube Merendeiras 
do Brasil. 

Fotos: Reprodução FNDE

 ALAIA SILVEIRA tem 32 anos de experiência na cozinha escolar
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A aula magna do Programa 
Protetor Ambiental – PROA, turma 
de Maravilha, ocorreu no auditó-
rio da agência do Sicoob Credial, 
no centro. Na ocasião reuniram-se 
autoridades, familiares e alunos do 
projeto, a fim de celebrar o início 
das atividades. O Sicoob Credial 
e a Prefeitura de Maravilha são os 
apoiadores do programa. 

A aula magna foi ministrada 
pelo Terapeuta Sérgio Ribeiro e in-
titulada “Identidade: Construindo 
Minha História de Amor a Natu-
reza”. A turma é composta por 25 
alunos, que participam de encon-
tros semanais com os instrutores 
da Polícia Militar Ambiental de São 
Miguel do Oeste.

O Programa Protetor Ambien-
tal é realizado desde 1999 no Esta-
do, coordenado pela Polícia Militar 
Ambiental, tendo instrutores pro-
fissionais voluntários das áreas so-
cioeconômico e ambiental. 

Para o presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, este pro-
jeto é muito importante para a 
comunidade. “Programas como o 

EM MARAVILHA

Programa Protetor Ambiental 
realiza aula magna 
Sicoob Credial e Prefeitura são os apoiadores do programa no munícipio

A turma é composta por 25 alunos, que participam de encontros semanais

Divulgação 

Protetor Ambiental desenvolvem 
em nossos jovens atitudes éticas, 
corretas e responsáveis para com o 
meio ambiente e a sociedade, além 
de preparar futuras lideranças e, 
consequentemente, disseminado-
res de todo este importante conhe-
cimento adquirido”, comenta. 

Esta é a 24º turma de Proteto-
res Ambientais que inicia sua jor-
nada, e ao final do ano, se somará 
aos mais de 650 jovens formados 

na região do extremo oeste. Serão 
180 horas de aulas teóricas e ativi-
dades práticas a campo, bem como 
viagens de estudo, seminários, pa-
lestras e eventos diversos. 

Conforme explica o Sargento 
PM Gilberto Pilla, o programa tem 
uma importância fundamental no 
desenvolvimento intelectual dos 
jovens por meio da educação am-
biental. “Este programa faz com 
que os jovens compreendam as 

relações ecológicas entre o ser hu-
mano e a própria exploração dos 
recursos naturais de uma forma 
ampla e reflexiva, para que possa 
ser questionada e debatida”.

Objetiva-se que ao final do curso 
todos estes jovens sejam multiplica-
dores dos conhecimentos adquiri-
dos, principalmente das temáticas 
ambientais, sociais, conceito de famí-
lia, comunidade regional, liderança, 
disciplina e do exercício da cidadania. 

EVENTO
Comunidade Evangélica promove Kerbfest neste final de semana 
CARINE ARENHARDT 

A 69ª edição do Kerbfest da 
Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil será neste 
domingo (15). A programação 
começa com culto às 9h. Em se-
guida, a partir das 11h30, começa 
a entrega das bandejas de carne 
para o almoço. A programação 
segue no formato delivery neste 
ano. 

Cada ficha está sendo ven-
dida pelo valor de R$ 80,00 dan-

do direito a dois quilos de carne 
assada. As fichas serão vendidas 
até a manhã de sábado (14), com 
membros da comunidade. 

Também estão sendo comer-
cializadas as cucas produzidas 
pela Oase. A entrega inicia já na 
tarde desta sexta-feira (13), a par-
tir das 14h, no ginásio da comu-
nidade, seguindo até o meio dia 
de domingo. Cada ficha de cuca 
é vendida pelo valor de R$ 18,00. 

Programação terá culto, venda de 
cucas e churrasco delivery 

Arquivo/O Líder
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O município de Iraceminha através do De-
partamento de Esportes e a Secretaria da 
Assistência Social promoverão os Jogos Mu-
nicipais da Terceira Idade no dia 20 de maio, 
a partir das 09 horas, no Clube de Idosos de 
Iraceminha. As modalidades são: canastra, 
canastrinha, truco, dominó, bolaozinho, três 
sete. As inscrições podem ser realizadas até 
hoje (13), na Casa da Cidadania com a Rosilei 
Balbinot no turno matutino ou pelo telefone 
3665-3234, ou com o Diego na prefeitura ou 
pelo telefone 3665-3200. 

A administração de 
Flor do Sertão está reali-
zando um curso de costu-
ra, gratuito, por meio da 
Secretaria de Assistência 
Social. O curso ocorre às 
segundas-feiras à noite e 
às quartas-feiras de ma-
nhã, tendo como asses-
sora a professora Geneci 
Lang. Em cada aula as par-
ticipantes aprendem no-
vas técnicas de costura.

Segundo a secretária 
de Assistência Social, Aline 
Engel, o curso é uma opor-
tunidade de aprendiza-
do e de qualificação para 
inserção no mercado de 
trabalho ou mesmo para 
atuar no ramo de forma 
autônoma. “As participan-
tes já confeccionaram pija-
mas, pantufas e vestuários 

Está em andamento o programa de mudas 
frutíferas no município de São Miguel da Boa 
Vista. O programa baseia-se na lei número 679 
de 2009 através do item, mudas frutíferas, 
onde se baseia no sistema de doação median-
te comprovação de aquisição de igual produto, 
ou seja, compra um ganha outro, sendo que as 
mudas doadas serão limitadas em cinco mudas 
por produtor. Os produtores poderão adquirir 
as mudas junto à Secretaria de Agricultura ou 
no comércio, lembrando que o prazo final para 
aquisição das mudas será no dia 30 de maio. 

As merendeiras e serventes da 
Rede Municipal de Ensino de São Mi-
guel da Boa Vista receberam novo 
uniforme. O kit é composto por aven-
tal, camisetas manga curta e longa, 
na cor branca e com identificação. 
Os mesmos destinam-se ao uso no 
ambiente de trabalho para ser utili-
zado durante as atividades do Setor 
de Alimentação Escolar, conforme o 
preconizado pela legislação sanitária 
em vigor do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar.

Está chegando o grande dia do município 
conhecer quem vai representar a beleza e a 
simpatia da mulher cunhaporense. A escolha 
das soberanas ocorre no dia 28 de maio, nas 
dependências do Clube da Comunidade Evan-
gélica, com início às 21h30. Dez jovens estão se 
preparando para o desfile que elegerá aquelas 
que mais se destacarem entre os requisitos de 
beleza, elegância, simpatia e desenvoltura na 
passarela. Após o desfile terá baile com anima-
ção da banda Perola Negra.

FLOR DO SERTÃO

Curso de costura 
está sendo oferecido 
gratuitamente 
O curso é uma oportunidade de aprendizado e de 
qualificação para inserção no mercado de trabalho

Participantes estão aprendendo novas técnicas de costura

Kits foram entregues na última semana para as profissionais 

Divulgação 

IRACEMINHA

CUNHA PORÃ

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

Jogos Municipais da 
Terceira Idade serão no 
dia 20 de maio

Baile com escolha das 
soberanas será dia 28

Merendeiras e serventes receberam 
uniforme novo

Programa de mudas 
frutíferas segue até final 
do mês 

infantis”, informa ela, des-
tacando que novas turmas 
serão formadas, caso te-

nha pessoas interessadas 
– basta fazer a inscrição 
junto ao Cras.

Divulgação 



19Maravilha - Sexta-Feira 13 de Maio de 2022 - ED 675

Em comemoração ao Dia das 
Mães e ao Dia da Mulher a admi-
nistração de Tigrinhos, por meio 
do Departamento de Cultura, rea-
lizou no sábado (7), o evento “Elas 
cantam pra elas”. O evento foi no 
ginásio de esportes com recep-
ção dos convidados e entrega de 
lembranças confeccionadas pelas 
crianças do Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos, 
drinks, sorteio de brindes, jantar 
e muita música com Sussy Teske 

Com doações de roupas feitas 
pela comunidade o Centro de Re-
ferência de Assistência Social (Cras) 
de São Miguel da Boa Vista recebeu 
diversas peças de roupas e calçados 
na última semana. A equipe rea-
lizou a seleção e organização das 
mesmas no espaço que já vem sen-

do cedido pela Igreja Evangélica de 
forma voluntária. O espaço passou 
por uma reorganização que facilita 
a visibilidade das peças.

  A equipe do Cras reafirma 
esse compromisso com a comu-
nidade que necessita das peças e 
reforça a ação nesse período do 

inverno por tornar o momento 
mais vulnerável devido às baixas 
temperaturas da região. O espaço 
conta com peças adultas, femininas 
e masculinas, peças infantis, para 
recém nascidos e calçados de diver-
sos tamanhos.

Quem tiver interesse em adqui-

rir as peças que busquem a chave 
do espaço junto ao Cras, levem sa-
colas e mantenham a organização 
do local para o bem estar de todos. 
A equipe agradece a todos que re-
alizam as doações, ao esforço da 
equipe e ao espaço cedido pela 
Igreja Evangélica. 

Ginásio de Esportes ficou lotado na noite de sábado (7)

TIGRINHOS

Evento Elas cantam para elas 
reuniu mais de 500 mulheres
A programação 
contou com várias 
atrações e foi em 
comemoração ao Dia 
da Mulher e das Mães 

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

Cras promove campanha do agasalho

Autoridades participaram do evento em homenagem as mães e as mulheres

Fotos: Divulgação 

e filhas e participação especial de 
Diego Teske.

O jantar dançante garantiu a 
diversão das mais de 500 mulhe-
res e a noite especial teve como 
objetivo fazer as mulheres es-
quecerem por alguns instantes 
os problemas, trabalho, dificulda-
des e aproveitar um momento de 
qualidade com suas amigas. Na 
oportunidade também foi utili-
zado à linha do tempo com datas 
importantes das mulheres na his-
tória para sortear a mesas.

O diretor de Cultura, Vanderlei 

da Rosa, ressalta que o evento foi 
um sucesso. “Preparamos tudo 
com muito carinho para garantir 
uma noite muito especial para as 
convidadas, ficamos muito felizes 
com a presença do grande núme-
ro de mulheres”, frisou ele. “Agra-
decemos aos servidores públicos 
que se engajaram no evento, equi-
pe da Mary Kay, aos homens que 
fizeram o jantar e drinks, empre-
sários que contribuíram com os 
brindes e todas as mulheres que 
participaram do evento fazendo 
deste um sucesso”, finalizou.
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A secretária de Educação 
de Bom Jesus do Oeste Adria-
ne Baumbach e as diretoras 
Fabiane Ammes Morandini e 
Mirian Schunemann dos San-
tos, estiveram em Florianó-
polis na última semana. Na 
oportunidade elas participa-
ram do IV Fórum Estadual da 
Undime/SC e Região Sul.

O fórum teve como tema 
“Educação em tempos de 
transição”. O primeiro o tema 
foi: Inteligência emocional, e 
como utilizá-la na liderança, 
com o palestrante, escritor e 
Psicólogo Clínico, Rossandro 
Klinjey. O presidente da Un-
dime Nacional, Luiz Miguel, 
falou sobre os desafios do di-

Os alunos que utilizam o transporte escolar 
municipal de Bom Jesus do Oeste contam com 
mais um ônibus. O município por meio da Se-
cretaria de Educação recebeu um micro ônibus 
escolar, Mercedes Benz com capacidade para 
29 lugares, com equipamentos de acessibilida-
de, zero quilômetros. 

O veículo chega para fortalecer a frota do 
transporte escolar da Secretaria Municipal de 
Educação, e será utilizado para transportar 
alunos do município, contribuindo na renova-
ção da frota, oferecendo conforto e seguran-
ça.  “Agradecemos ao Governo do Estado pelas 
ações e investimentos que vem sendo realiza-
dos em favor do nosso município, visto que tais 
recursos sempre impulsionam nosso desenvol-
vimento, e melhoram o atendimento aos bom-
-jesuenses em diversas áreas”, destaca o prefei-
to Airton Antônio Reinehr.

BOM JESUS DO OESTE 

Representantes da Educação 
participam de evento em Florianópolis 
Na oportunidade, participaram do IV Fórum Estadual da Undime/SC e Região Sul

Diretoras e secretária da Educação avaliaram o encontro de forma positiva

Administração agradeceu aos deputados por beneficiar o município

retor municipal de Educação 
e o papel da Undime. Repre-

sentantes do Ministério Pú-
blico e Tribunal de Contas de 

Santa Catarina falaram sobre 
a Meta 19: Gestão Democrá-
tica (Eleição de Diretores).

Mariza Abreu e Katia 
Smole abordaram sobre o 
Fundeb e o piso do magisté-
rio: olhares sobre o financia-
mento da educação munici-
pal; e avaliação no contexto 
da (pós) pandemia. De acor-
do com Adriane hoje os mu-
nicípios estão inseridos em 
uma sociedade em constan-
te evolução, que oferece 
também uma educação com 
mais direitos e qualidade 
aos alunos. A participação 
em eventos como este trás 
ainda mais benefícios no que 
tange a educação municipal.

CUNHA PORÃ

Secretaria da Agricultura 
recebeu novos equipamentos

O município de Cunha Porã através da Se-
cretaria de Agricultura recebeu do Governo 
do Estado, por meio de emendas coletivas 
dos deputados Altair Silva e Marlene Fengler 
e com contrapartida do município novos equi-
pamentos na última semana. Os equipamen-

tos são um novo distribuidor de adubo líquido 
quatro toneladas, mais dois distribuidores de 
adubo seco, calcário e adubo químico, uma 
ensiladeira colhedora e um trator cortador de 
grama. Os equipamentos serão utilizados para 
auxiliar os agricultores do município.

Fotos: Divulgação 

RENOVANDO A FROTA
Município recebe ônibus 
novo do Governo do Estado
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ELEIÇÕES

Eleitores da Zona Eleitoral de Maravilha com o 
título cancelado poderão votar em 2022
A exceção é o município de Santa Terezinha do Progresso

CARINE ARENHARDT

Os eleitores de Maravilha, Flor 
do Sertão, Iraceminha, São Miguel 
da Boa Vista e Tigrinhos que estão 
com o título cancelado por não 
comparecer na revisão do eleitora-
do poderão votar neste ano. A deci-
são já foi oficializada pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) de Santa 
Catarina. 

A medida não abrange eleitores 
que tiveram o título cancelado por 
outros motivos, como por exem-
plo, por ter faltado nos três últimos 
pleitos eleitorais, sem ter justifica-
do ou regularizado a situação. 

Conforme o chefe do Cartó-

rio Eleitoral de Maravilha, Ademir 
Johann, a permissão para votar, 
mesmo com o título cancelado, 
é somente para os eleitores que 
não coletaram biometria entre 
2019 e o início da pandemia e que 
ainda não regularizaram a situa-
ção. Vale lembrar que após a elei-
ção deste ano, esses títulos vol-
tam a ser cancelados e o eleitor 
vai precisar fazer a regularização 
do documento. 

A justiça eleitoral ainda não 
divulgou a data em que efetiva-
mente os títulos cancelados, que 
são beneficiados por esta decisão, 
estarão liberados na consulta na in-
ternet e no aplicativo e-titulo.

EXCEÇÃO É SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 
Entre os municípios que pertencem a 58ª Zona Eleitoral de Ma-
ravilha, somente Santa Terezinha do Progresso não foi benefi-
ciado pela medida. Para Santa Terezinha do Progresso a coleta 
da biometria e revisão do eleitorado havia sido autorizada ain-
da em 2018, por isso não foi incluso na decisão. 

Medida vale para aqueles que não fizeram a biometria e revisão do eleitorado 

Arquivo/O Líder
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OBITUÁRIO

ALEKSANDRO
O cantor sertanejo Aleksandro Correia, 
a voz principal da dupla com Conrado, 
morreu no dia 7 de maio, em acidente de 
ônibus que transportava a banda após um 
show. O veículo tombou na rodovia Régis 
Bittencout, no interior de São Paulo. A 
dupla, dona do sucesso Tereré e Nargui-
lé, começou em 2003 em Dourados, no 
Mato Grosso do Sul, tocando em barzinhos. No CD gravado 
em 2011, contaram com a participação de Luan Santana na 
música Certos Detalhes.

ADREIAN PAYNE
O ex-jogador de basquete Adreian Payne 
morreu no dia 9 de maio, aos 31 anos, 
após ser baleado. Payne jogou pelos Spar-
tans de 2010 a 2014 e ganhou as honras 
do segundo time do All-Big Ten em suas 
temporadas júnior e sênior. Ele jogou no 
Atlanta Hawks, no Minnesota Timberwol-
ves e no Orlando Magic, em um total de 
107 jogos na NBA. Entre 2018 e 2021, ele jogou em times 
da Grécia, China, França, Turquia e Lituânia. Desde fevereiro 
passado, estava sem contrato.

LEONTINA PARANHA SCHAEFER
Faleceu no dia 5 de maio, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 83 anos. Seu corpo foi velado no Clube de Idosos de São 
Miguel da Boa Vista e sepultado no cemitério de São Miguel 
da Boa Vista. 

ALBANO MADERS
Faleceu no dia 6 de maio, no Hospital de Nova Trento, aos 
76 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Rome-
lândia e sepultado no cemitério municipal.

ISOLINA GRANDI DEMOZZI
Faleceu no dia 7 de maio, no Hospital São Lucas de Guara-
ciaba, aos 84 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da 
Linha Caravaggio e sepultado no cemitério da comunidade.

ASSUNTA BENIN PRESOTO
Faleceu no dia 7 de maio, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha 
São Paulo e sepultado no cemitério da Linha São Paulo. 

ISOLINA GRANDI DEHOZZI
Faleceu no dia 7 de maio, no Hospital São Lucas, aos 84 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha Caravaggio e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

LUCIA SEIDEL
Faleceu no dia 8 de maio, no Hospital da Unimed de Cha-
pecó, aos 73 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mor-
tuária Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério 

municipal de Maravilha. 

TEREZINHA ROSINHA SCHMIDT
Faleceu no dia 8 de maio, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 77 anos. Seu corpo foi velado no salão católico da Linha 
Boa Esperança, em Tigrinhos, e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

LIRIO WISKOW
Faleceu no dia 8 de maio, em sua residência, aos 69 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Batista Pioneira em Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

LEONARA FAGUNDES DOS SANTOS
Faleceu no dia 9 de maio, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 56 anos. Seu corpo foi transladado para Coronel Freitas 
e sepultado no cemitério de Coronel Freitas. 

CÉLCIO SPRANDEL
Faleceu no dia 9 de maio, no Hospital São José de Maravi-
lha, aos 72 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária 
Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

VILMAR MILANI
Faleceu no dia 9 de maio, no Hospital de Palmitos, aos 65 
anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

ADRIANO LERMEN
Faleceu no dia 10 de maio, aos 57 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério de São Miguel da Boa Vista.

CECILIA DA SILVA CORREA
Faleceu no dia 10 de maio, no Hospital São José, aos 58 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Cristo para as Nações no Bairro 
União e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

ALBERICO BRUGNARA
Faleceu no dia 11 de maio, no Hospital Regional de São 
Miguel do Oeste, aos 81 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Matriz de Anchieta e sepultado no cemitério municipal.
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TRÂNSITO

Colisão entre automóveis 
deixa duas pessoas 
feridas em Flor do Sertão
Com a colisão, motorista ficou preso às ferragens

Um acidente de trân-
sito deixou duas pessoas 
feridas no final da tarde 
de segunda-feira (9) em 
Flor do Sertão. A ocorrên-
cia foi registrada por volta 
das 17h26 pelo Corpo de 
Bombeiros Militar e Samu 
de Maravilha, que foram 
até a Linha Fuzil, local do 
acidente. Lá, um Gol e 
uma Strada colidiram en-
quanto transitavam na es-
trada de chão. 

Conforme o Samu, o 
motorista do Gol ficou 
gravemente ferido, po-
rém consciente e orien-
tado. Com a colisão, ele 
ficou preso às ferragens. 
Segundo o Samu, o ho-
mem sofreu politrauma-
tismo na perna esquerda, 
corte nos lábios, suspeita 
de fratura no fêmur da 
perna direita e corte con-
tuso no joelho, além de 
contusão com suspeita de 

fratura no tórax. A equipe 
da prefeitura ajudou no 
atendimento, sendo que 
o Samu conduziu a vítima 
até o hospital regional de 
São Miguel do Oeste. 

Já no outro automó-
vel, o condutor sofreu 
menos com o impacto. Ele 
estava orientado, cons-
ciente e foi atendido pela 
equipe de enfermagem 
da prefeitura de Flor do 
Sertão.

Após trabalho das equipes, vítimas foram levadas para o hospital Tragédia foi no interior de São Miguel do Oeste 

Samu de Maravilha

Um jovem acabou 
prensado por um tra-
tor contra o pilar de 
um galpão por volta 
das 14h40 de segunda-
-feira (9), na Linha São 
Pedro, interior de São 
Miguel do Oeste. 

A reportagem apu-
rou que no local um 
homem estaria ma-
nobrando a máquina 
agrícola, quando teria 
dado marcha ré e aca-

bou prensando a vítima 
contra o pilar de um 
pequeno galpão. 

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado, pres-
tou os primeiros socor-
ros ao jovem, que foi 
encaminhado ao Hospi-
tal Regional para atendi-
mento médico. Ele apre-
sentava esmagamento 
de tórax e abdômen, 
além de dificuldade 
respiratória.

A ocorrência foi na 
manhã de segunda-feira 
(9), por volta das 8h, na 
estrada geral de acesso 
a Linha Três Coqueiros, 
interior de Maravilha. O 
Corpo de Bombeiros foi 

acionado para atender 
o incêndio, que atingiu 
uma casa de madeira. O 
casal e as duas crianças, 
de 10 e um ano e sete 
meses de idade, que mo-
ravam na residência, não 

estavam no local quan-
do o fogo começou. 

O fogo atingiu gran-
de parte da edificação. 
A guarnição do Corpo de 
Bombeiros faz o contro-
le das chamas.

BOMBEIROS

Incêndio atinge casa de madeira 
no interior de Maravilha

TRAGÉDIA

Jovem é prensado por 
trator contra pilar de 
galpão no interior

Divulgação 
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Munições estavam com o secretário no veículo do município

A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Proteção à 
Criança, Adolescente, Mulher 
e Idoso (DPCAMI) de Maravi-
lha, investiga um adolescente 
de 16 anos, suspeito de ter 
furtado o cartão bancário de 
uma idosa recentemente fa-
lecida. Após pegar o cartão, 
o investigado realizou saques 

se apropriando indevidamen-
te dos valores.

Familiares, da idosa faleci-
da, procuraram a Polícia Civil 
informando o furto do cartão 
bancário, bem como que a re-
alização de saques indevidos 
em agências bancárias.

Durante a investigação, re-
alizada por Policiais Civis da 

DPCAMI de Maravilha, após 
da análise de câmeras de 
monitoramento, foi possível 
identificar o suspeito levar o 
cartão bancário e realizar os 
saques.

Policias civis cumpriram 
mandado de busca e apreen-
são na residência do investi-
gado, um adolescente de 16 

anos. A ação da polícia foi na 
tarde de segunda-feira (9). No 
local foi apreendido o apare-
lho celular do adolescente e 
vestimentas que o investiga-
do utilizava no momento dos 
saques.

Foi instaurado um proce-
dimento policial em desfavor 
do adolescente.

A equipe do Samu de Maravilha 
atendeu, na terça-feira (10), um aciden-
te envolvendo um carro da secretaria 
da Saúde do município de Bandeirante, 
que fica ao lado de São Miguel do Oes-
te. O caso foi na BR-282, nas proximida-
des da EKO7, em Chapecó. O veículo da 
saúde colidiu na traseira de outro carro 
de passeio.  

De acordo com o SAMU de Maravi-
lha, a equipe retornava de uma trans-
ferência a Chapecó e se deparou com 
o acidente na rodovia. Rapidamente, os 
socorristas prestaram apoio e atende-
ram os feridos. 

Todos estavam fora dos veículos 
quando o socorro chegou. Uma jovem 
de 20 anos foi atendida com ferimentos 
na cabeça. Ela foi levada para o Hospital 
Regional de Chapecó. 

Ainda, uma criança de dois meses es-
tava no carro, mas sem ferimentos. O 
bebê foi levado para o Hospital Infantil 
de Chapecó. Além da jovem e a criança, o 
pai também estava no veículo da Saúde.

O casal reside em Bandeirante e es-
tava retornando de Florianópolis.

INVESTIGAÇÃO

Polícia Civil investiga adolescente que 
furtou e usou cartão de idosa que morreu
Policias civis cumpriram mandado de busca e apreensão na residência do investigado

SUSTO SANTA HELENA
Veículo da secretaria de 
Saúde de Bandeirante 
se envolve em acidente 
em Chapecó

Secretário de Saúde é preso com 45 
munições em veículo do município

Um homem foi pre-
so após ser flagrado com 
45 munições em São Mi-
guel do Oeste. A prisão 
foi cumprida na manhã de 
quarta-feira (11) pela Polí-
cia Militar.

Segundo informações 
da PM, o secretário de Saú-

de de Santa Helena foi lo-
calizado no bairro São Go-
tardo em um veículo oficial 
da Secretaria de Saúde.

Ao ser questionado se 
possuía algo ilegal, o ho-
mem entregou um pacote 
com 45 munições de cali-
bre 22. Ele relatou aos poli-

ciais que as munições eram 
para um vizinho que possui 
arma registrada. O homem 
foi preso e as munições 
apreendidas.

Segundo a Polícia Civil, 
a pena para porte ilegal de 
munição é de até quatro 
anos de prisão. 

Polícia Militar
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Na tarde de domingo (08), 
depois de dois anos sem jo-
gos, pela fase Oeste do Esta-
dual de futebol Amador, por 
causa da pandemia do Coro-
navírus, o Clube Recreativo 
Maravilha (CRM), entrou em 
campo. A estreia da edição 
de 2022, foi contra o Aliança 
de São João do Oeste, mes-
ma equipe que o CRM ga-
nhou o campeonato no ano 
de 2018. Desta vez a história 
foi diferente, com muitos er-
ros individuais e nervosismo 
da estreia o CRM acabou per-
dendo pelo placar de 4 a 0, 
em pleno Doutor José Leal 
Filho. Destaque para o cami-
sa 7 do Aliança Jair Muller, 
ele marcou dois. 

Agora o CRM joga no pró-

FASE OESTE

CRM estreia em casa com derrota 
pelo estadual
Jogo foi contra o Aliança de São João do Oeste e placar ficou em 4 a 0 para os visitantes

Agora os maravilhense enfrentam o Fluminense pela segunda rodada

Equipe de Maravilha teve o Lucas Laufer que marcou cinco vezes 

Ederson Abi /O Líder

BOA VITÓRIA

Sub-15 goleia pela Liga Catarinense

ximo domingo, às 15h30, 
fora de casa contra o Flumi-
nense de Tigrinhos. O Flumi-

nense também estreou com 
derrota diante do Grêmio 
Tunense pelo placar de 3 a 1. 

Já o Aliança joga no mesmo 
dia e horário contra o Grêmio 
Tunense. 

O time da Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer (SEJL)/Acema de Maravilha de 
futsal sub-15 jogou pela Liga Catarinense de 
Futsal. A partida foi contra Catanduvas e os 
meninos de Maravilha conseguiram um resul-
tado expressivo. 

De acordo com o técnico Maravilhense, Gian 
Mauro Silva no primeiro tempo a equipe criou 
oportunidades de gols, mas pararam no goleiro 
adversário.  Os gols saíram todos na etapa final. 
O resultado foi de 9 a 2 para os maravilhenses. 
“Vale destacar a grande atuação de todos os 
meus atletas, mas em específico o pivô Lucas 
Laufer que marcou cinco vezes. Parabéns a to-
dos deste grupo e obrigado aos pais que estive-
ram torcendo para nós. Meu muito obrigado a 
Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer pelo 
apoio em nosso trabalho”, finaliza Silva.

Divulgação 
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Maravilha 1° lugar; Santa Terezinha 

2° lugar e 3°Cunhã Porã

CAMPEÃO

Maravilha reúne atletas de 
taekwondo em festival

No domingo (08), a equipe 
de tênis de mesa da Adminis-
tração Municipal de Maravi-
lha, por meio da Secretaria de 
Esporte, Juventude e Lazer 
(SEJL)/Acema, participou da se-
gunda etapa do Puntable Mis-
sioneiro. O evento aconteceu 
na cidade argentina de Puerto 
Rico, província de Missiones e 
faz parte do circuito provincial 
daquela região. A Cidade das 
Crianças esteve representada 
pelos mesatenistas Raniery 
Tavares e Tiego Drumm, que 
competiram nas categorias 
primeira, segunda e duplas.

Drumm ficou na terceira 
colocação na categoria se-
gunda e Tavares avançou à 
fase de grupos, mas foi eli-
minado. 

No entendimento dos atle-
tas, foi um bom desempenho. 
“Tivemos um bom desempe-
nho nesta retomada das com-
petições na Argentina”, res-

INTERNACIONAL

Tênis de mesa maravilhense
compete na Argentina
Cidade das Crianças conquistou o terceiro lugar em uma das categorias disputadas 

Raniery Tavares e Tiego Drumm representaram Maravilha 

Divulgação 

salta Drumm. Ainda conforme 
o atleta a intenção era obter 
resultados mais satisfatórios. 

“Mas acreditamos que o de-
sempenho nos jogos atendeu 
às expectativas em um primei-

ro momento. Agora é seguir 
a preparação para as próximas 
competições”, afirmou Drumm.

Como sempre agradecem 
o apoio da Administração mu-
nicipal, por meio (SEJL) e aos 
patrocinadores Erva Daninha, 
Sicoob e Construtora Frando-
loso, familiares, amigos, cole-
gas de treino e todos aqueles 
que incentivam a treinar.

Nos dias 21 e 22 deste mês 
a equipe de Maravilha retor-
na à Argentina, na cidade de 
Oberá, onde acontece a pri-
meira etapa do Circuito NEA, 
que reúne quatro províncias 
da Argentina, além de uma 
região do Paraguai e o Oeste 
de Santa Catarina. Maravilha 
deve participar com um grupo 
de três a cinco atletas.

Já no dia 11 de junho acon-
tece em São Miguel do Oeste 
a segunda etapa do Circuito 
Crecerto/Engaste de Tênis de 
Mesa - Troféu Cleberson Silva.

No sábado (07), em Maravi-
lha teve no ginásio Nelcidio Im-
mohff o Festival de Taekwondo. 

O evento foi organizado 
pela Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer (SEJL)/Acema 
e contou com a participação de 
municípios como São Miguel da 
Boa Vista, Santa Terezinha do 
Progresso, Caibi e Cunha Porã. 
Em torno de 120 atletas em vá-

rias categorias. 
Na classificação final geral 

Maravilha ficou em 1° lugar; 
Santa Terezinha 2° lugar e 3° 
Cunhã Porã. “Mais um evento 
de grande sucesso que a atual 
Administração municipal pro-
porcionou”, finalizam os organi-
zadores.

Divulgação 
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A quarta rodada do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol de Maravilha come-
çou na noite de sexta-feira (06), com um 
jogo isolado entre Esportivo Bela Vista 
e Madalozo. Pela categoria aspirante 
placar de 4 a 0 para o Esportivo e no 
principal 3 a 0 também para o Esportivo. 

No domingo (08), teve mais dois jo-
gos entre Canarinho da Linha Primavera 
Alta e 4S Amizade com placar de 2 a 1 
para o Canarinho na aspirante e na prin-
cipal empate em 3 a 3. O Canarinho da 
Linha Água Parada enfrentou o União 
do Bairro Floresta. Na categoria aspi-
rante vitória do Canarinho da Água Pa-
rada pelo placar de 2 a 0 e na principal 
vitória do União pelo placar de 3 a 0. 

PRÓXIMA RODADA 
No domingo (15), está previsto a 

quinta rodada do municipal com jogos 
pela categoria aspirante às 13h45 e na 
principal, às 15h45. Na linha Primavera 
Alta o time da casa recebe o Madalozo, 
no Doutor José Leal Filho tem Esportivo 
Bela Vista contra Canarinho da Água Pa-
rada e na Linha 51 o 4S recebe o União 
do Bairro Floresta.

No sábado (07) e domingo 
(08), aconteceu em Chapecó 
a primeira etapa da Liga Oes-
te de Vôlei categoria sub-17. 
De Maravilha participaram as 
equipes masculina e feminina 
da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer (SEJL)/Vida 
Vôlei, de Maravilha. 

No sábado, as meninas 
entraram em quadra e ti-
veram os seguintes jogos: 
Guaraciaba (derrota 2 setes 
a 0), Fraiburgo (vitória 2 sets 
a 0), Chapecó (vitória 2 sets 
a 1), Saudades (vitória 2 sets 
a 0). “Nossas meninas infe-
lizmente não conseguiram 
classificação para semifinal 
ficando entre as seis melho-
res equipes da competição 
onde participaram 12 equi-
pes”, ressalta o técnico Tho-
mas Zardo.

Já no domingo foi a vez 

PRIMEIRA ETAPA 

Vôlei masculino leva título 
invicto da etapa da Liga Oeste
Participaram as equipes masculina e feminina da 
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer (SEJL)/Vida Vôlei

Meninos ganharam de todos os adversários pelo placar de 2 sets a 0 

No masculino Escola Santa Terezinha ficou em primeiro No feminino Escola João XXIII teve a melhor campanha 

dos meninos entrarem em 
quadra, onde jogaram con-
tra Cunha Porã, Pato Branco, 
Palmitos e Chapecó. Eles ga-
nharam todos os jogos pelo 
placar de 2 sets a 0 e com isso 
foram campeões da primeira 
etapa. Com o bom desempe-
nho na etapa os maravilhen-
ses conquistaram o direito 
de sediar a próxima etapa.  

“Nossas equipes tiveram 
um bom resultado, motiva-
do por vários anos de treino 
e dedicação deles e temos 
muito a evoluir e objetivos 
importantes a serem alcan-
çados esse ano”, disse Zar-
do. O próximo compromisso 
é pela Liga Oeste, sub-19 fe-
minino e masculino nos dias 
21 e 22 de maio.

Divulgação 

FUTEBOL

Rede balança pela 
quarta rodada do 
municipal

FUTSAL
Maravilha realiza etapa municipal dos Jesc

A fase municipal dos 
Jogos Escolares de San-
ta Catarina (Jesc), foi re-
alizada em Maravilha na 

última semana. A etapa 
recebeu as equipes com 
alunos de 12 a 14 anos, 
na modalidade de Futsal. 

CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL: 
Masculino
1 ° Lugar – Escola Santa Terezinha
2 ° Lugar – Escola João XXIII 

Feminino
1 ° Lugar – Escola João XXIII
2 ° Lugar – Escola Nossa Senhora 
da Salete

Fotos: Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

FLUMINENSE X CRM 

O importante não é como começa o 
campeonato, mas como termina. Por isso, 
Fluminense e CRM precisam erguer a cabe-
ça e acreditar que nada está perdido. Mes-
mo reiterando que o Clube Recreativo Ma-
ravilha ainda não está no nível que estamos 
acostumados. E sabendo que o Fluminense 
tropeçou fora de casa é preciso planejar bem 
essa competição tão parelha. Domingo (15) 
reserva muita rivalidade, tradição e história 
no encontro entre Fluminense e CRM. Meu 
amigo, se quiser assistir um bom jogo no fu-
tebol amador é preciso deixar o sofá de lado 
e se deslocar até o município de Tigrinhos e 
observar a bola rolando no “relvado” (terre-
no coberto de grama). Atenção para o horá-
rio, o jogo começa às 15h30. Vamos lá!

49 ANOS DE HISTÓRIA!

Com bravura, muita raça e fervor. Pra Sempre 
Chape! Parabéns.

FOLGA 

Esta semana foi 
dedicada para a Copa 
do Brasil. Inter e Grêmio 
frequentavam a com-
petição seguidamente. 
Mas em função do 
fracasso para clubes de 
pouca expressão como 
Mirassol e Globo, restou 
para dupla Gre-Nal 
assistir a competição no 
sofá. Devido aos fiascos 
sobrou mais espaço 
para treinamentos.

FUTSAL 

Em seis partidas, nem mesmo uma 
vitória. Este é o retrospecto de Maravilha 
na Série Ouro da Liga Catarinense de Fut-
sal. Mais uma derrota! Ou melhor, mais 
um jogo sem vitória. Maravilha Futsal não 
vence! No máximo empata. Mas aí é em 
outro campeonato. O time não ganha de 
ninguém, independente da competição. 
Mas o que será que tem de tão errado 
assim com esse time? E o próximo desa-
fio da equipe está longe de ser dos mais 
tranquilos. Neste sábado (14), a peleja 
será em Capinzal. Mas ainda resta um pe-
daço de honra a ser preservado, é preciso 
pelo menos vencer uma até o final da Sé-
rie Ouro. Enquanto isso, vamos seguran-
do a lanterna na tabela de classificação.

VEXAME 

Acredite se quiser, o CRM perdeu por 
quatro a zero para o Aliança na estreia do 
Estadual de Amadores. Perdemos para 
uma equipe que tem mais qualidade do 
que nós. Isso é uma desculpa até aceitável. 
Mas a forma como foi essa derrota me pre-
ocupa. Mandando o jogo em casa e com 
apoio da torcida, o Clube Recreativo Mara-
vilha foi apático. O Aliança tomou a iniciati-
va logo no início da partida. CRM não con-
seguia conectar as jogadas. Foi frustrante 
ver o time de Maravilha em campo. Espe-
rava pelo menos por um jogo equilibrado. 
Simplesmente não conseguiu conter a 
maior experiência e preparo físico do time 
de São João do Oeste. Os visitantes colo-
caram o CRM na roda em ritmo de treino.


