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PÁGINA 4

BRs 282 e 158 

Dnit informou que os trabalhos seguem em andamento na 
rodovia. Trecho está em péssimas condições de uso e buracos 
na pista vem comprometendo a segurança de usuários 

DEPUTADO ALERTA QUE PROJETO 
ESTÁ ULTRAPASSADO E QUE 
OBRAS PODEM SER PARALISADAS 
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PÁGINA 16

PÁGINA 6

PÁGINA 3

SEGURANÇA

FEIRA

Conseg empossa 
nova diretoria 

Expoagro reúne mais 
de 30 expositores

COM INVESTIMENTO ESTIMADO EM R$ 30 MILHÕES, 
ELEVADO SOBRE A BR-282 DEVE TER PROJETO 

LIBERADO AINDA NESTE MÊS 
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2 DE JULHO

Maravilha terá programação no Dia 
Internacional do Cooperativismo
CARINE ARENHARDT 

A programação vai ocorrer 
em 2 de julho, Dia Internacional 
do Cooperativismo, no Espaço 
Criança Sorriso em Maravilha. 
A abertura será às 13h15, se-
guindo com as atividades du-
rante a tarde com mateada, 
brinquedos infláveis, pintura 
facial, brincadeiras e distribui-
ção de pipoca e algodão doce 

para as crianças. 
O Dia de Cooperar é orga-

nizado pelas cooperativas Au-
riverde, Aurora, Ceraçá, Coo-
catrans, Cresol, Siccob, Sicredi, 
Sulcredi e Unicred de Maravilha. 
Na última semana os repre-
sentantes das cooperativas 
estiveram reunidos para defi-
nir detalhes da programação. 
Nesta semana eles visitaram 
todas as escolas do município 

convidando os estudantes para 
a programação. 

Conforme os organizado-
res, o evento deve receber um 
público de aproximadamente 
3 mil pessoas. Toda comunida-
de está convidada. O evento já 
teve outras edições realizadas 
no município, sendo que a pri-
meira ocorreu em 2017 e desde 
então vem envolvendo a comu-
nidade em diversas ações. 

Divulgação 
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

AGENDA EM FLORIANÓPOLIS

Com investimento estimado em R$ 30 milhões, elevado 
sobre a BR-282 deve ter projeto liberado ainda neste mês 
Prefeito Sandro Donati viajou para a capital do Estado, onde tratou sobre projetos do município 

CARINE ARENHARDT

O prefeito Sandro Donati esteve em Floria-
nópolis na última semana, onde tratou de pro-
jetos importantes para Maravilha. O chefe do 
Executivo Municipal esteve no Dnit, na Casan 
e também visitando gabinetes de deputados. 

No Dnit, o prefeito tratou sobre a obra 
do elevado no entroncamento das BRs 282 e 
158. A informação repassada é que o projeto 
deve ser liberado pelo Dnit até o final deste 
mês, autorizando o município a licitar a obra. 
Os recursos serão repassados pelo governo 
estadual, sendo que a obra está estimada em 
aproximadamente R$ 30 milhões. O elevado 
será ligado ao contorno viário de Maravilha. 

O Dnit deve fazer um termo de coopera-
ção com município, doando o projeto, para 
que o município possa buscar os recursos e 
contratar a obra. Conforme Donati, o municí-
pio poderá lançar a licitação assim que o proje-
to for liberado e a obra iniciar ainda neste ano. 

USO DAS FAIXAS 
DE DOMÍNIO 

Ainda no Dnit Sandro 
Donati tratou sobre pavi-
mentação das marginais 
de Maravilha, reforçando 
a importância dos investi-
mentos. Outro pedido foi 
para uso das faixas de do-
mínio ao lado da BR-282, 
para fazer os acessos a 
novas empresas instala-
das próximas da rodovia.

PAUTA NA CASAN
Durante a viagem a Florianópolis, Donati 
também esteve na Casan, onde tratou 
sobre a instalação de uma nova adutora do 
Loteamento Seminário até o Bairro Estrela, 
passando pela Rua Olavo Bilac, melhorando 
o abastecimento de água para esta região 
da cidade. A tubulação deve ser instalada 
em breve. 
Ainda em Florianópolis, Donati visitou 
gabinetes de deputados estaduais, levando 
demandas do município e pedindo apoio na 
liberação dos projetos e recursos para obras. 

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Divulgação 

Elevado vai ligar as BRs ao contorno viário

Reunião com o superintendente do DNIT, Alysson Rodrigo de Andrade
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BRs 282 e 158

Deputado Mauro de Nadal alerta que projeto está 
ultrapassado e que obras podem ser paralisadas
Dnit informou, através de nota, que as obras seguem em andamento. Trechos na 
região estão em péssimas condições, com muitos buracos na pista

CARINE ARENHARDT
EDERSON ABI 

Os problemas com a infraestrutura das 
rodovias federais no Oeste catarinense 
são críticas constantes dos usuários e tam-
bém de lideranças regionais, que cobram 
mais investimentos por parte do governo 
federal. Nesta semana, o deputado esta-
dual Mauro de Nadal fez um alerta sobre 
a possível paralisação das obras de restau-
ração no trecho da BR-282, entre Chapecó 
e São Miguel do Oeste, por problemas no 
projeto que estaria ultrapassado. 

Conforme o deputado a informação 
teria sido repassada por servidores do 
próprio Dnit. “Existe sim a possibilidade 
da obra ser paralisada pelo projeto con-
tratado não condizer mais com as neces-
sidades de trafegabilidade atuais da BR. 
O problema não está na empresa execu-
tora, mas sim de responsabilidade do ór-
gão federal, ou seja, o DNIT”, afirmou o 
deputado. 

A obra na BR-282 está sendo execu-
tada há três anos. Já na BR-158, contem-
plada no mesmo projeto de restauração, 
os trabalhos ainda não iniciaram. Em fe-
vereiro deste ano, o Dnit havia confirma-
do que aproximadamente 50% das obras 
previstas no contrato estavam prontas. O 
contrato prevê um investimento total de 
R$ 158 milhões nas duas rodovias, abran-
gendo o trecho entre Chapecó e São Mi-
guel do Oeste da BR-282, e entre Maravi-
lha e a divisa com o Rio Grande do Sul na 
BR-158. 

Ainda conforme o deputado Mauro 
de Nadal, é preciso que os deputados 
federais e senadores de Santa Catarina 
olhem com mais atenção para o Extremo 
Oeste e cobrem a atenção que a região 
merece.  “Vivo em Cunha Porã e tráfego 
pela rodovia semanalmente, sei dos pe-
rigos recorrentes, dos riscos de vida, dos 
prejuízos à economia e da falta de aten-
ção que o DNIT tem com a nossa região”, 
lamenta. 

O QUE DIZ O DNIT?
A reportagem do Grupo WH Comunicações entrou em contato com o Dnit nesta 
semana, questionando sobre uma possível paralisação nas obras ou necessidade 
de adequação no projeto. Em nota, o órgão informou que os trabalhos seguem 
em andamento na região. 
“O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) informa que 
as obras de restauração e ampliação de capacidade na BR-282/SC (Cordilheira 
Alta - São Miguel do Oeste) e BR-158/SC estão em andamento com serviços de 
reparos no pavimento, execução de projetos e de interseções”, informa a nota.

Os motoristas reclamam de buracos em 
vários pontos da BR-282 na região de Ma-
ravilha. A pista está com sérios problemas 
e leva prejuízo para os usuários, que têm os 
carros danificados ao passar pela rodovia. 

O jornalismo do Jornal O Líder esteve 
em três pontos da BR-282 e contatou a di-
ficuldade dos motoristas. São inúmeros os 
buracos em praticamente toda a pista. 

Os pontos mais críticos são o trevo 
de acesso ao município de Maravilha, o 
entroncamento com a BR-158 e nas pro-

ximidades da base da Polícia Rodoviária 
Federal.

A reportagem levou a reclamação até 
o Departamento Nacional de Infraestru-
tura de Transportes (DNIT), responsável 
pela conservação das rodovias federais. O 
órgão emitiu uma nota e afirmou que vai 
consertar os buracos. “Devido às fortes 
chuvas das últimas semanas, o DNIT regis-
trou danos à pista em alguns trechos que 
serão alvo de correções a partir de condi-
ções favoráveis do tempo”.

BURACOS E BURACOS

Chuvas dos últimos meses danificaram vários trechos da BR-282 na região

Carine Arenhardt/O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

OUTRO GOLPE NA ÁREA
A OAB/SC emitiu alerta principalmente para advoga-

dos, que tem em seu grupo de clientes pessoas aguar-
dando pagamento de precatórios do Governo de Santa 
Catarina. Estão sendo emitidas mensagens fraudulentas, 
pelos bandidos/golpistas, no intuito de induzir a erro 
aqueles que têm créditos. Como os precatórios podem 
ser consultados por terceiros, os golpistas ligam exata-
mente para pessoas que tem estes créditos a receber, 
e ato contínuo, informam que aquele precatório que a 
pessoa tanto esperava acabou de ter autorização de pa-
gamento. Aí começa o golpe.

COMO FUNCIONA
A partir da informação que é dada a quem realmen-

te tem títulos a receber, os golpistas dizem que para 
haver o pagamento é necessário o pagamento de de-
terminadas “taxas”. Na verdade, não existe pagamento 
nenhum liberado, e as ditas taxas se convertem no lucro 
dos malfeitores. Não sei ao certo quanto é cobrado, se 
dez, cem, mil ou dez mil. O certo é que os golpistas lu-
cram exatamente através deste tipo de renda que con-
seguem auferir enganando, ludibriando as pessoas. 

ORIENTAÇÃO DA OAB
A OAB está preocupada com o caso, e isto já fez com que houvesse comunicado aos advogados. Por sua vez, cabe a 

nós, advogados, informar aos constituintes que tem os valores a receber, prevenindo-os do golpe. Importante também 
alertar as pessoas, até porque não existe nenhum tipo de pedido de informação por telefone, nem pedido de repasse 
de dados pessoais. É preciso que as pessoas também fiquem atentas. O próprio site da OAB/SC diz que diante dos re-
latos, a própria Procuradoria-Geral do Estado de Santa Catarina (PGE/SC) publicou nota reforçando que não entra em 
contato diretamente com credores, nem solicita quaisquer informações pessoais ou cobra valores para a liberação do 
pagamento. Portanto, olho vivo. A criatividade dos bandidos está em alta, e o cidadão desavisado pode amealhar pre-
juízos. Não vamos cair nessa!

CRATERAS LUNARES

A BR 282 está de mal a pior. Crateras “lunares” sur-
giram no caminho, e é impossível andar sem imenso 
risco de danos. É a triste sina aqui do oeste catari-
nense. Ao menos a 163 me consola, com algumas 
obras em andamento, referentes a concretagem da 
via. Já a 282 vive dias ruins e que podem piorar. Não 
tenho informação de obras em andamento, e sim 
de crateras, entre Maravilha e Pinhalzinho. Quem 
sai de Maravilha para São Miguel, houve uma tarde 
que, um quilômetro adiante do posto da PRF, exis-
tiam sete carros com pneus estourados. E a 158, que 
dizer? Nem há o que falar. Enfim, nos detenhamos 
a 282. Com obras que foram feitas (e mal feitas) já 
indo para o espaço, as condições da rodovia tendem a 
piorar. E aquele orgulho do trecho de Maravilha a São 
Miguel ficar bem bacana, também vem ruindo como 
ruindo estão as condições de pista. Lamentável. A 
obra não foi bem executada? Não sei. Ao que indica, 
sim. Faltou fiscalização? Talvez. Caminhões pesados? 
Uma possibilidade. Mas que a obra não se terminou e 
já está ruim em muitos trechos, isto é uma realidade. 
Só temos a lamentar.

Carine Arenhardt/O Líder
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CARINE ARENHARDT

A programação da 1ª Expo-
agro de Maravilha encerra nes-
ta sexta-feira (24), após três 
dias de evento. A abertura foi 
na quarta-feira (22) e a progra-
mação acontece no parque do 
CTG Juca Ruivo, organizada 
pela Cooperativa Auriverde. 
Conforme o gerente da Agro-
pecuária da Auriverde, Walter 
Ferrari, a feira tem como prin-
cipal objetivo levar conheci-
mento técnico aos clientes e 
aproximá-los dos fornecedores 
da cooperativa. 

Ferrari ressalta que a feira 
conta com 34 expositores, de 

AGRONEGÓCIO

Expoagro reúne mais de 30 
expositores na primeira edição 

diversos segmentos ligados 
ao agronegócio. O parque tem 

exposição de máquinas e equi-
pamentos agrícolas, tratores, 

automóveis, reformador de 
pneus, além da participação de 
instituições financeiras. 

Na quarta-feira foi realizada 
uma palestra técnica voltada 
para produtores de leite, sobre 
o uso de tecnologia genômica 
para melhoramento genéti-
co e manejo nutricional para 
alta produção. Na quinta-feira 
(23) outra palestra foi voltada 
aos produtores de soja, abor-
dando a plataforma intacta2 
Xtend e plataforma Enlist, no-
vas tecnologias que otimizam a 
produção.  

A programação segue até 
às 18h desta sexta-feira, com 
acesso gratuito ao parque. 

São mais de 30 expositores ligados ao agronegócio

Palestra técnica realizada na quarta-feira (22)

Sicoob também está presente 

Participação do Sicredi na feira

Evento segue até esta sexta-feira

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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NOVIDADE

Novo consultório odontológico 
inaugura em Maravilha
Rafaela Lasta atende adultos e crianças. Clínica está localizada na Policlínica Central

CLEITON C. FERRASSO

Maravilha conta com um novo con-
sultório odontológico. Sábado (18), 
inaugurou o consultório odontológico 
de Rafaela Lasta. A unidade está locali-
zada na Av. Sul Brasil, n°583, Policlínica 
Central, sala comercial n°504. O horário 
de atendimento é de segunda a sexta-
-feira das 8h às 20h. 

A proprietária, Rafaela Lasta, preza 
pela odontologia humanizada, pela edu-
cação em saúde, por tratamentos odon-
tológicos minimamente invasivos e pela 
experiência positiva no dentista. Tem 
como valores a humanização, o compro-
metimento, a confiança e a ética. Além 
disso, também atende crianças. 

FORMAÇÃO 
Rafaela é 

cirurgiã-dentista, 
CRO/SC 16.947, 
formada desde 
2018, possui 
extensão em 
Endodontia, é es-
pecialista em Im-
plantodontia, fez 
aperfeiçoamento 
em Dentística e 
atualmente está 
cursando a Es-
pecialização em 
Odontopediatria. 

POR QUE MARAVILHA
Ela conta que escolheu investir em Maravilha pelo 
potencial da cidade. “Escolhi Maravilha para realizar 
meu sonho de empreender, pois é uma cidade que, 
assim como eu, está em constante crescimento e 
desenvolvimento, além de ser uma cidade acolhedo-
ra e promissora.  Acredito no meu potencial e nesta 
cidade para montar meu novo espaço, apresentar 
uma odontologia humanizada e para contribuir para 
a saúde bucal da população local e região”, comenta. 
Além de Maravilha, ela também trabalha como autô-
noma em consultório particular de Descanso e possui 
parcerias em Novo Horizonte e Guaraciaba.

Consultório está aberto de segunda a sexta-feira na Policlínica Central

Profissional também atende crianças no consultório
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

Os 10 benefícios do 
ciclismo para sua saúde

Os benefícios do ciclismo são di-
versos, pois é uma atividade física 
essencial para a saúde geral do corpo. 
Além disso, alguns dos benefícios do 
ciclismo para saúde incluem tonifica-
ção muscular, melhoria da saúde car-
diovascular e uma melhor circulação 
sanguínea.

Estes benefícios para a saúde são a 
razão por trás da popularidade consis-
tente do ciclismo por muitos anos. A bi-
cicleta é uma das formas mais simples 
de trabalhar como uma forma modera-
da de atividade física que é necessária 
para o corpo humano.

Andar de bicicleta não é apenas um 
exercício. É também utilizado como um 
meio de transporte em muitos países. 
O ciclismo ajuda a incorporar a ativida-
de física em sua vida diária. De crianças 
a idosos, cada pessoa pode facilmente 
escolher o ciclismo para uma vida mais 
saudável!

No ano de 1817, o conceito de ciclis-

mo foi inventado pelo Barão Karl Von 
Drais. O que ele inventou não era exa-
tamente a bicicleta que conhecemos e 
usamos. Na verdade, ele inventou uma 
curta máquina que o ajudou a cami-
nhar nos jardins reais mais rápido.

Este dispositivo tinha rodas, mas 
não tinha nenhuma engrenagem, cor-
rentes e pedais. Além disso, ele avan-
çava empurrando os pés contra o chão. 
Com uma melhoria nesta tecnologia, 
este dispositivo bruto foi finalmente 
transformado na moderna bicicleta.

O corpo humano requer uma ativida-
de física para o funcionamento normal. 
Pelo menos trinta minutos de ativida-
de física forte ou moderada é muito 
importante e é necessário a fim de al-
cançar a saúde a longo prazo. Além dos 
benefícios para a saúde física, existem 
benefícios sociais e mentais que fazem 
do ciclismo uma atividade agradável 
também. Então, confira agora os 10 
benefícios do ciclismo para a saúde:

O CICLISMO FORTALECE OS MÚS-
CULOS: Andar de bicicleta é uma ativi-
dade que envolve uma grande quan-
tidade de pedalar. Normalmente, 
presume-se que esta atividade só aju-
da a tonificar os músculos da panturri-
lha e coxas, mas na verdade é um trei-
no físico geral e envolve o movimento 
de quase todas as partes do corpo.

Os músculos do braço também 
são fortalecidos, porque eles são ne-
cessários para equilibrar o ciclo. Em 
crianças, uma forte melhoria na saúde 
óssea e muscular foi notada após as 
sessões de ciclismo regulares. Há evi-
dências fortes que a saúde dos mús-
culos está diretamente relacionada 
ao ciclismo. Devido ao aumento da 
flexibilidade dos músculos, a aptidão 
aeróbica recebe um impulso.

BENEFÍCIOS DO CICLISMO PARA 
A SAÚDE CARDIOVASCULAR: Duran-
te o ciclismo, o coração bate mais rápido 
do que o habitual. Isto exercita o coração 
e promove a boa saúde. Estudos em ho-
mens de meia idade apresentaram re-
sultados positivos em termos da função 
cardiovascular. Em comparação com os 
sedentários, aqueles que participaram de 
atividades como ciclismo, caminhada e 
corrida exibiram uma melhora na função 
cardiovascular.

O CICLISMO AJUDA NO CONTRO-
LE DA DIABETES: A diabetes aumenta o 
risco de várias doenças, tais como doença 
cardíaca, acidente vascular cerebral, do-
enças de pele, doenças oculares, doença 
renal e outras. A diabetes pode ser con-
trolada por atividade física, o que inclui a 
bicicleta. O ciclismo pode ser muito bené-
fico no controle da diabetes, pois a glicose 
presente nas células é esgotada e a gluco-
se do sangue é desenhada pelas células e 
convertida em energia útil.
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O CICLISMO AUMENTA OS NÍVEIS DE 
ENERGIA: Andar de bicicleta ajuda a aumentar a 
resistência do corpo e dar impulso para a capaci-
dade de resistência de uma pessoa.

BENEFÍCIOS DO CICLISMO CONTRA O 
ESTRESSE: Passeios de bicicleta podem ser to-
mados para reduzir o estresse e se divertir. Es-
pecialistas dizem que a reprodução de qualquer 
tipo de esporte pode reduzir o estresse, mas na 
maioria dos casos, a prática de esportes pode 
não ser possível para muitas pessoas. Em vez dis-
so, pode-se passar o tempo a andar de bicicleta, 
que também é igualmente benéfica na redução 
do estresse e depressão.

BENEFÍCIOS DO CICLISMO PARA GEREN-
CIAR A DOR: Andar de bicicleta ajuda com a 
gestão da dor. Andar de bicicleta é considerado 
um exercício de “liberação”. Os exercícios liberais 
desempenham um papel muito importante no 
alívio de problemas fisiológicos e psicológicos, 
como estresse, tensão e dor. Andar de bicicleta 
é uma estratégia de redução de dor amplamen-
te aceito que, muitas vezes, é implementado em 
crianças, mas é tão útil para os adultos.

O CICLISMO AJUDA NA PERDA DE PESO: 
O ciclismo é um excelente exercício para quei-
mar calorias. Uma pessoa andando de bicicleta 
com uma velocidade de 10 mph queima 260 ca-
lorias em uma hora. Andar de bicicleta exercita 
os músculos na parte da frente das coxas e as 
nádegas.

BENEFÍCIOS DO CICLISMO CONTRA O 
CÂNCER: A incidência de doenças como o cân-
cer pode ser reduzida de forma significativa atra-
vés da adesão de atividades físicas, como ciclis-
mo e corrida. Estudos mostram que para aquelas 
pessoas que praticaram moderadas a eleva-
das atividades físicas em idades precoces e 
médias, o risco de câncer foi reduzido. Por 
outro lado, o risco de câncer não diminuiu em 
pessoas sedentárias.

BENEFÍCIOS DO CICLISMO PARA AR-
TRITE: Andar de bicicleta é notado como 
um dos melhores exercícios para prevenção 
e redução da artrite. O ciclismo ao ar livre ou 
passeios em bicicleta estática são igualmente 
benéficos na redução e prevenção da artrite. 
Músculos das coxas e pernas são usados du-
rante o ciclismo e a sua flexão é benéfica no 
controle da artrite.

IMPACTO AMBIENTAL DO CICLISMO: 
Andar de bicicleta é um modo ambiental-
mente amigável de transporte, uma vez que 
reduz a poluição em nossos bairros e reduz 
a emissão de gases de efeito estufa. Assim, 
o ciclismo não só promove a boa saúde, mas 
também um ambiente melhor.

O ciclismo de 10 km a cada dia pode evitar 
a emissão de pelo menos 1,3 toneladas de ga-
ses de efeito estufa anualmente. Isso reduz 
o risco de muitas doenças fatais e problemas 
de saúde que afetam milhões de pessoas devido 
à poluição do ar.

Medidas de Segurança
Andar de bicicleta é definitivamente uma ativi-
dade física completa, que tem uma ampla gama 
de benefícios para saúde que você pode desfru-
tar. No entanto, algumas precauções devem ser 
tomadas antes de optar por andar de bicicleta 
como um esporte regular ou um modo de trans-
porte.
É importante usar roupas bem equipadas. Rou-
pas soltas podem ficar presas durante o ciclismo 
e causar problemas graves, especialmente se 
você está montando no tráfego pesado de áreas 
urbanas.
Sempre tenha abundância de água na mão e 
beba com frequência para compensar a possível 
desidratação. Esticar os músculos é importante 
porque aquece o corpo para a atividade física 
intensa do ciclismo.
Usar um capacete é talvez a medida de segu-
rança mais importante que você precisa tomar. 
Ela impede ferimento na cabeça em caso de um 
acidente de qualquer tipo. Além disso, considere 
o uso de guarda cotovelo e joelho apropriados 
para a proteção total.
Andar de bicicleta não é apenas uma atividade fí-
sica regular. É também um meio de transporte e, 
portanto, permite que as pessoas fiquem em for-
ma, mesmo quando estão indo para o trabalho, 
às compras ou para se divertir com os amigos.

Fonte: www.saudedica.com.br
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CARINE ARENHARDT 

A sessão foi realizada na 
noite de segunda-feira (20), 
com aprovação de indicações, 
projeto de lei, moção e reque-
rimento. 

Um dos destaques da sessão 
foi a participação da nutricio-
nista Cristiane Tremea, respon-
sável pelo setor da alimentação 
escolar da rede municipal de en-
sino. Cristiane falou sobre o pro-
cesso de seleção de Maravilha 
para o reality show Merendeiras 
do Brasil, com a participação da 
merendeira Alaia Silveira. 

A nutricionista também expli-
cou o funcionamento do setor 
de merenda escolar e a impor-
tância da qualidade da alimen-
tação que é oferecida aos estu-
dantes, desde as crianças que 
frequentam as creches a partir 
dos quatro meses de idade. Ela 
ressalta que é preciso priorizar 
uma alimentação saudável na 
infância, criando nas crianças 
bons hábitos que serão levados 
para a vida adulta, interferindo 
diretamente na saúde.

LEGISLATIVO

Nutricionista enaltece trabalho na alimentação 
escolar durante sessão da Câmara
Vereadores realizaram a 3ª sessão ordinária do mês nesta semana

INDICAÇÕES 
- De autoria do vereador Sérgio Bours-

cheid, pede a pavimentação asfáltica da 
Rua Pedro Müller, quadra entre as Aveni-
das Ângelo Pizzato e Alexandre Kasper, si-
tuada no Novo Bairro.

- De autoria do vereador Vinicius Ven-
tura, solicita a criação do espaço “Maravi-
lha Criança”, com o objetivo de trabalhar a 
consciência cidadã, respeito, valores e edu-
cação no trânsito.

- De autoria dos vereadores Natalino 
Prante,Vinicius Ventura, Ademir Unser e 
Orli Berger pede o cercamento do Parque 
Infantil localizado na Rua Carlos Antônio 
Cembranel, Bairro Frei Damião.

- De autoria do vereador Natalino Pran-
te pede que o Poder Executivo invista os 
recursos do Plano Mil do Governo do Esta-
do, usando a proporcionalidade de recur-
sos por habitante para fazer asfalto no in-
terior do município.

- De autoria do vereador Mozer de Oli-
veira pede a pavimentação asfáltica da Rua 
Julita Veit, situada no Loteamento Rigoni.

- De autoria do vereador Mozer de Oli-
veira pede a construção de uma Pista de 
Kart do lado de baixo do Estádio Osvaldo 
Werner, popular Campo do Madalozzo, es-
paço compreendido entre a ASPUMA e o 
campo.

- De autoria dos vereadores Sérgio da 
Silva e Sergio Bourscheid pede para que 
o Poder Público Municipal, através do se-
tor competente, estude a possibilidade de 
proporcionar às técnicas em saúde bucal 
um reajuste na mesma proporção das téc-
nicas de enfermagem, tendo em vista a im-
portância do trabalho que desempenham.

- De autoria do vereador Ademir Unser 
pede melhorias no acesso à propriedade do 
Senhor Osmar Luzzi e no acesso ao aviário, 
com colocação de brita nº 2, com posterior 
compactação com o rolo compressor, pro-
priedade esta situada na Linha Central.

- De autoria do vereador Orli Berger 
pede um espaço público para o Grupo de 
Idosos “Alegria de Viver”, do Bairro Bela 
Vista, realizar suas reuniões e atividades.

PROJETO, MOÇÃO 
E REQUERIMENTO

O projeto aprovado em primeiro turno 
autoriza escrituração de imóvel que foi 
adquirido e quitado através do Fundo 
Municipal de Educação. 
O requerimento deferido é de autoria 
do vereador Vinicius Ventura e pede 
que o Executivo informe, através de 
relatório, as ações desenvolvidas pelo 
Conselho Tutelar durante o ano de 
2022.
A moção é de autoria da vereadora 
Eliana Simionato e pede que a Câmara 
de Vereadores de Maravilha, através 
de seu Presidente Mozer de Oliveira, 
encaminhe cópia da presente Moção 
de Apelo aos deputados estaduais de 
Santa Catarina para que votem a favor 
do Projeto de Lei Complementar nº 
0011.0/2021, que cria o Fundo Estadu-
al de Combate ao Câncer no Estado de 
Santa Catarina e dá outras providên-
cias, projeto este que está tramitando 
na Assembleia Legislativa.

Reprodução/Câmara de Vereadores

Nutricionista Cristiane Tremea falou na tribuna
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“A sabedoria é um 
valor absoluto. Quanto 
mais você a dá, mais 
você a tem.” 
Martin Claret

Dólar dispara 8,4% em 
junho e pressiona preço de 
alimentos e combustível 

O preço do dólar disparou em junho, pres-
sionando ainda mais a inflação, que acumula 
alta de 11,73% nos últimos 12 meses. Os mais 
afetados pelo aumento do valor da moeda são 
os produtos agrícolas e o petróleo, cotados em 
dólar no mercado internacional, além dos bens 
importados. A moeda americana subiu 8,4% em 
junho até o momento e tem variado em torno 
de R$ 5,15, o maior patamar desde fevereiro. A 
desvalorização do real em relação ao dólar bene-
ficia a exportação, o que também colabora para 
o aumento de preços. A valorização do dólar no 
Brasil vai na direção contrária ao comportamen-
to da moeda no restante do mundo. O motivo 
principal é o temor do mercado quanto a uma 
possível intervenção do governo na Petrobras e 
outras medidas cogitadas pelo Congresso para 
conter o preço dos combustíveis, além da aver-
são ao risco de investidores, por conta de amea-
ça de recessão e da guerra na Ucrânia.

ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS 
ATINGE R$ 165 BILHÕES EM MAIO, 
MELHOR RESULTADO PARA O MÊS 
DESDE 1995 

A arrecadação de impostos e con-
tribuições federais no Brasil somou R$ 
165,333 bilhões em abril, de acordo com 
informações divulgadas na quinta-feira 
(23) pela Receita Federal. O resultado é o 
melhor para o mês desde 1995, ano que 
marca o início da série histórica. O mon-
tante corresponde a um acréscimo real 
(acima da inflação) de 4,13%, na compa-
ração com maio de 2021. No período acu-
mulado de janeiro a maio de 2022, a arre-
cadação alcançou o valor de R$ 926,650 
bilhões, também a maior da história para 
os cinco primeiros meses do ano. A arre-
cadação com as receitas federais adminis-
tradas pela Receita atingiu o valor de R$ 
165,333 bilhões em maio e de R$ 908,551 
bilhões no acumulado do ano, valor cor-
responde a uma variação real (acima da 
inflação) acumulada de 7,5%. 

Inadimplência bate 
recorde e atinge 66,1 
milhões de pessoas em 
abril, diz Serasa Experian

O Indicador de Inadimplência 
da Serasa Experian revelou que, 
desde o início deste ano, mais de 
2 milhões de pessoas se torna-
ram inadimplentes. Em abril, o 
país alcançou o número recorde 
de consumidores com o nome no 
vermelho, mais de 66 milhões, 
atingindo a maior quantidade da 
série histórica do índice, iniciada 
em 2016. Além disso, no mesmo 
mês, a soma das dívidas chegou a 
R$ 271,6 bilhões. Com relação ao 
perfil das dívidas, os segmentos 
de bancos e cartões possui 28,1% 
dos débitos, enquanto contas bá-
sicas como água, luz e gás repre-
sentam 22,9%.

Consumidor moderno faz rooftop 
virar tendência em construtoras

Uma bela vista, ar fresco e iluminação estão entre as 
três principais tendências da construção civil. O rooftop 
é um conceito internacional que tem ganhado cada vez 
mais espaço no Brasil, oferecendo um ambiente localiza-
do no topo dos edifícios.  Nesse modelo arquitetônico, 
além da vista privilegiada, o ambiente também pode con-
ter academia, salão de festa e piscina com borda infinita. 
Remodelar essa estrutura pode ser um atrativo para os 
consumidores que buscam tranquilidade, experiências 
diferenciadas e menos barulho.

Conta de luz mais cara: 
Aneel reajusta em até 
63% bandeira tarifária

A conta de luz deve ficar mais 
cara a partir do próximo mês. A 
Aneel (Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica) aprovou o reajuste nos 
valores das bandeiras tarifárias, 
aquelas em que há cobrança extra 
nas contas de luz quando aumen-
ta o custo de produção de energia 
no país. Segundo a nota divulgada 
pela Aneel, a maior será no valor da 
bandeira vermelha patamar 1, com 
uma alta de 63,7%. Em seguida, 
aparece a bandeira amarela que vai 
subir 59,5% e a vermelha patamar 
2 aumentará 3,2%. Pelo menos, a 
bandeira verde seguirá sem cobran-
ça adicional. Os novos valores já 
entram em vigor em julho e serão 
válidas até meados de 2023. 
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Clínica 
especializada 
em pet inaugura 
em Maravilha

As proprietárias são Patrícia Giacomin e Thaísa Dassi

Cleiton Ferrasso/O Líder

No sábado (18), inaugurou a clínica 
veterinária AmiVet na Rua Serafim 
Bertaso, próximo à Praça dos Moto-
ristas, em Maravilha. As proprietá-
rias são Patrícia Giacomin e Thaísa 
Dassi. Elas decidiram abrir o empre-
endimento em Maravilha pela gran-
de demanda no serviço. 
A clínica realiza consultas, vacinas, 
exames complementares e cirurgias. 
Se o cliente precisar, tem atendimen-
to domiciliar e plantão 24h pelo fone 
(49) 9 99893915.

Alcemeri, Feliz ani-
versário! Que todos 
os dias de sua vida 
sejam preenchidos 
por muita paz, 
amor, fé, boas ami-
zades e infinitas 
bênçãos. Parabéns, 
felicidades!

Camila, 
Parabéns por 

mais um ano de 
vida, por esse 

dia tão especial. 
Que essa data 

seja cheia de 
amor, paz, 

carinho e tudo 
de bom, pois 

você merece… 
Feliz aniversário!

Chayane, Feliz Ani-
versário! Que a vida 
continue te surpre-
endendo, ensinan-
do, te fazendo rir de 
tudo que já passou e 
você continue sendo 
essa pessoa deter-
minada! Felicidades! 
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Fabricio, parabéns por 
mais um ano de vida. Mui-
tas felicidades. 

Jonathan, A vida 
é um milhão de 
novos começos 
movidos pelo desa-
fio sempre novo de 
viver e fazer todo 
sonho brilhar. Feliz 
Aniversário!

Paloma, que sua vida seja 
repleta de realizações e 
coisas boas, que seja sem-
pre essa grande amiga, 
feliz aniversário!! Homena-
gem de seus amigos. 

Marília, que nessa nova 
etapa todos os teus sonhos 
se tornem reais. Parabéns 
por mais um aniversário. 

Liziane, 
que Deus 
continue te 
abençoan-
do gran-
demente. 
Parabéns, 
felicidades 
sempre. 
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EXPERIÊNCIA

Maravilhense viaja para Brasília neste domingo 
para participar do programa Jovem Senador 
A estudante Gabriela Beduschi Guadagnin fala sobre a expectativa para participar da programação 

CARINE ARENHARDT

O Lions Clube Maravilha 
Oeste, LEO Clube e Lions Clu-
be Maravilha empossam suas 
novas diretorias neste sába-
do (25). A cerimônia será no 
Maravilhas Park Hotel, a partir 
das 19h. 

No Lions Clube Maravilha, 
assume como casal presidente 
Josaldo Gustavo Souza Silva e 
Marcia Pigatto. No Lions Clube 
Maravilha Oeste Jeovany Fol-
le e Dianileia Fabris assumem 

GESTÃO 2022/2023

Clubes de Lions empossam novas diretorias neste sábado 
a presidência. Já o LEO Clube 
terá como novo presidente 
Wesley Bruno Andretta. 

Deixam os cargos no Lions 
Clube Maravilha Oeste, Karen 

Heller e Gilnei Heller, o casal 
Douglas Fernando Dornelles 
e Andreia Segalin deixa a pre-
sidência do Lions Clube Mara-
vilha, e no LEO Clube Robson 

Belusso entrega seu cargo ao 
novo presidente. 

Os novos presidentes ficam 
no cargo pelo período de um 
ano, até julho de 2023. 

Eleitos em 2021,  Karen Heller, Douglas Fernando Dornelles e Robson Belusso deixam seus cargos

Gabriela Beduschi Guadagnin viaja para Brasília neste 

domingo 

Fotos: Arquivo/O Líder

GABRIELA FALA SOBRE 
EXPECTATIVA

Gabriela conta que nas duas úl-
timas semanas foram realizadas 
reuniões de preparação para a par-
ticipação no programa. “Estamos 
todos muito ansiosos e com altas 
expectativas em relação a nossa 
semana de vivências em Brasília. 
Eu espero aproveitar ao máximo e 
extrair o máximo de conhecimento 
e novas experiências que eu conse-
guir, é uma oportunidade única”, 
ressalta. 
A estudante destaca que programas 
como este dão visibilidade, oportu-
nidade e voz aos jovens. “Para que 
possamos expor nossas opiniões, 
com a certeza de que seremos ouvi-
dos. Creio que seremos os responsá-
veis por grandes mudanças e revo-
luções positivas no futuro”, ressalta. 

CARINE ARENHARDT 

Gabriela Beduschi Guadagnin, estudan-
te do 2º ano do Ensino Médio da EEB João 
XXIII, de Maravilha, viaja para Brasília neste 
domingo (26), e na segunda-feira (27) co-
meça sua jornada como jovem senadora. 
Ela é uma das 27 estudantes brasileiras se-
lecionadas para o programa Jovem Sena-
dor 2022, representando o estado de San-
ta Catarina. A seleção foi através de uma 
redação escrita pelos alunos, com o tema 
“200 anos de Independência: lições da his-
tória para a construção do amanhã”. 

As atividades do programa ocorrem en-
tre a segunda-feira e a sexta-feira, dia 1º 
de julho, no Senado. Os estudantes vão 
vivenciar o processo legislativo, passan-
do pelo processo de discussão e elabo-
ração das sugestões de leis, simulando 
a atuação dos senadores. As sugestões 
acatadas são encaminhadas à Comissão 
de Direitos Humanos e Legislação Parti-
cipativa (CDH) do Senado e poderão se 
tornar projeto de lei.

Divulgação 



15Maravilha - Sexta-Feira 24 de Junho de 2022 - ED 681

EQUOTERAPIA E ESTIMULAÇÃO PRECOCE
A Equoterapia é a terapia que se utiliza do cavalo como ins-

trumento terapêutico. O Psicólogo (a) na equoterapia prioriza 
ao praticante o trabalho emocional, comportamental e inte-
ração social; autoestima, frustração, criatividade, noção de es-
paço, consciência corporal, bem como outros aspectos impor-
tantes para o desenvolvimento biopsicossocial dos indivíduos 
desde sua infância até a idade adulta. 

Durante a infância, é fundamental a adequada estimula-
ção da criança para que ela tenha uma vida saudável e possa 
desenvolver-se bem em todas as fases do seu crescimento. A 
estimulação precoce gera benefícios, que vão desde o aumen-
to da aptidão intelectual, que favorece o acompanhamento 
escolar, até a formação de adultos preparados para aprender 
a lidar com os desafios do cotidiano. 

O psicólogo (a) auxilia também na prestação de assistên-
cia à família e orientação à equipe de profissionais sobre as 
questões psíquicas específicas que contribuem para o desen-
volvimento do praticante. Desempenha um papel de atuação 
interdisciplinar, buscando elaborar os planos de intervenção a 
serem trabalhados com cada praticante orientando a equipe 
sobre as questões psíquicas específicas, bem como do funcio-
namento mental, intelectual e das implicações decorrentes 
nos aspectos sociais, familiar e pessoal. 

Em relação ao praticante na estimulação precoce e no ge-
ral, é importante que o Psicólogo estabeleça confiança, anali-
se e avalie a situação atual do mesmo antes do início da tera-
pia, priorizando o trabalho emocional, em especial as relações 
afetivas, que se dão por meio, dos aspectos biológicos, sociais 
e/ou mentais.

O fisioterapeuta na Equoterapia atua nas sessões tera-
pêuticas diretamente com os praticantes de quadro motores, 
orientando a equipe para melhor posicionamento dos usuá-
rios durante os atendimentos; analisa exames e solicita quan-
do necessário para fim de ajustes terapêuticos e observações; 
participa com a equipe na escolha do cavalo ideal para equote-
rapia, principalmente quando se trata na adequação de tônus 
muscular, controle cervical e controle de tronco e auxilia na es-
colha do equipamento equoterápico ideal e exercícios para o 
alcance dos objetivos interdisciplinares.

Atualmente a equipe de Equoterapia do CAESP Marisol 
conta com uma Psicóloga (Daiane Berte), um Fisioterapeuta 
(Alisson Pandolfo) e um auxiliar guia (Paulinho Loss). Os aten-
dimentos ocorrem nas segundas-feiras e sextas-feiras.     

O grupo de danças Volkstanzgru-
ppe Wunderbar do Centro Cultural 25 
de Julho promove a tradicional Festa da 
Integração. Segundo a professora, Or-
dete Selig, o evento reúne participantes 
de oito municípios para a confraterniza-
ção e apresentações. O evento ocorre 
domingo (26) no Parque de Exposições 
Carlos Alberto Begrow (Tomatão). 

A confraternização inicia às 9h30 
com a recepção dos grupos visitantes e 
às 10h apresentações de danças Folcló-
ricas das etnias alemã e italiana. Confor-
me a professora, estão confirmadas a 
participação de mais de oito municípios 
de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
“São grupos de danças nas categorias 
variadas de Infantil e Juvenil, Adulto e 
Melhor Idade”, reforça. 

O grupo também está organizando 
um almoço aberto ao público. Quem ti-
ver interesse deve procurar os integran-
tes. O cardápio terá carne de gado, suí-
na, galeto, pão, cuca e saladas diversas. 
Após o almoço haverá matinê.

Grupo de dança folclórica realiza a festa há 15 

anos em Maravilha

CONFRATERNIZAÇÃO
Grupo de dança alemã de Maravilha 
realiza tradicional Festa da Integração 

Divulgação 

MANIFESTAÇÃO

Após morte brutal de cachorro, 
ONG Ame Bicho organiza protesto
Ação será neste sábado (25), com concentração 
inicial na Praça dos Motoristas 

CARINE ARENHARDT 

O protesto deve ocorrer na tarde 
de sábado (25), a partir das 16h, orga-
nizado pela ONG Ame Bicho. A concen-
tração inicial será na Praça dos Moto-
ristas, seguindo com uma caminhada 
pela Avenida Maravilha, entrando na 
Avenida Sul Brasil, em direção ao Novo 
Bairro. Conforme a ONG, toda comu-
nidade está convidada para participar, 
realizando um manifesto contra os 
maus-tratos aos animais. 

A ação é organizada após um caso 
de grande repercussão no início da se-
mana, quando um cachorro foi brutal-
mente morto no Novo Bairro em Ma-
ravilha. O caso gerou grande comoção 
e o pedido da ONG é que haja punição 
aos responsáveis, tanto o dono do ani-
mal, assim como os dois homens que 
mataram o cachorro. 

Conforme integrantes da ONG ca-
sos de maus-tratos, até mais severos 
que esse, são comuns no município e 
precisam de punição.

Divulgação 
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combina com

www.superigutemi.com.br

Frio
FRETE
GRÁTIS

uma cadeira mor!

a cada 10 compras 

você ganha
acima de R$ 100,00

E PRA MELHORAR...

EMPOSSADOS

Nova diretoria do Conseg de 
Maravilha toma posse
Mandato vai até maio de 2024. Ato foi na Câmara de Vereadores

Na noite de quarta-
-feira (22), na Câmara de 
Vereadores de Maravilha 
teve o ato solene de pos-
se da nova diretoria do 
Conselho Comunitário 
de Segurança (Conseg). 
A solenidade contou com 
diversas autoridades 
municipais ligadas a se-
gurança pública. A nova 
diretoria foi eleita por 
aclamação em reunião 
no dia 11 de maio deste 
ano. A nova diretoria as-
sume até maio de 2024. 

DIRETORIA

Dércio Menegassi – 
presidente;
Sandra Ines Mallmann - 
Vice-presidente;
Cristiane Maria Chitolina 
Tremea - 1ª secretária; 
Claudia Guilland - 2ª 
secretária; 
Jandrei Paulo 
Willinghoefer - diretor social 

Após a apresentação dos 
membros da nova diretoria to-
dos assinaram o termo de pos-

se e fizeram o juramento de 
compromisso coordenado pelo 
novo presidente.  

Dércio Menegassi; Sandra Ines Mallmann; Cristiane Maria Chitolina Tremea; Claudia 

Guilland e Jandrei Paulo Willinghoefer

Presidente Dércio Menegassi comanda o juramento

Novo presidente recebe um colete do Conseg da passada presidente

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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FESTA

Cras de São Miguel da Boa Vista 
realiza festa junina 
Evento teve muitas brincadeiras e mais de 200 participantes

Na tarde de terça-feira (21), no 
Ginásio Municipal de Esportes de 
São Miguel da Boa Vista, foi promo-
vida a festa junina do Centro de Re-
ferência de Assistência Social (Cras). 
Na oportunidade, participaram os 
grupos do Programa de Atenção 

Integral à Família (PAIF), Serviço de 
Convivência para Idosos e Servi-
ço de Convivência para Crianças e 
Adolescentes. Entre os participan-
tes também estiveram usuários 
que recebem atendimentos indivi-
duais dos profissionais e familiares 

que foram convidados.
De acordo com a equipe do 

Cras, a festa junina é uma das ações 
desenvolvidas na comunidade para 
garantir a integração dos usuários 
dos programas. Segundo a coorde-
nadora do Cras de São Miguel da 

Boa Vista, Vanessa Kluge, a admi-
nistração garantiu transporte para 
todos os participantes. “Na tarde 
também teve atrações artísticas e 
culturais e alimentação típicas da 
data”, ressalta. Mais de 200 usuá-
rios participaram do evento.

Fotos: Divulgação 

Festa foi realizada nesta semana Participantes se divertiram com as brincadeiras Touro mecânico fez parte da festa junina
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Atos inaugurais contemplaram ações de todas as secretarias

Secretário faz a entrega simbólica de um notebook Também foram entregues tablets para uso em sala de aula

Equipamentos atendem professores e escolas da 

regional de Maravilha

BOM JESUS DO OESTE

Obras e aquisições inauguradas somam mais 
de R$ 10 milhões

A administração de Bom 
Jesus do Oeste realizou no 
último dia 17 a solenidade de 
inauguração de obras e aqui-
sições que foram adquiridas e 
concluídas nos últimos 17 me-
ses de mandato e que ainda 
não haviam sido entregues ofi-
cialmente para a população. Os 
atos inaugurais contemplaram 
ações de todas as secretarias.  

O evento realizado no Cen-
tro de Convivência dos Idosos 
Bom Jesus reuniu vários parla-
mentares da região, bem como 
servidores municipais e a po-
pulação em geral. Foram mais 

de R$ 10 milhões em recursos 
investidos no município, em 
obras e aquisições de equipa-

mentos. 
Para o prefeito, Airton An-

tônio Reinehr, se trata de um 

momento importante porque 
todas as ações da Administra-
ção são voltadas para resolver 
ou minimizar algum tipo de 
necessidade da população, ra-
zão pela qual a entrega oficial 
destas obras é sempre muito 
aguardada. “A população tem 
necessidades diárias e o Poder 
Público trabalha no sentido de 
atender essas demandas, por 
isso estamos cumprindo mais 
esta fase que oficializa a con-
clusão de mais alguns projetos 
e obras que certamente já es-
tão beneficiando a população”, 
explica.

Charlaine Kreuz/ Divulgação

TECNOLOGIA

Professores efetivos da rede estadual 
recebem notebooks
Foram entregues 278 computadores para professores da regional de Maravilha 

CARINE ARENHARDT

A programação ocorreu na ma-
nhã de quinta-feira (23), no Lar de 
Convivência em Maravilha, com a 
presença do secretário de Estado da 
Educação, Vitor Fungaro Balthazar. 
O evento marcou a entrega de 278 
notebooks, para professores efeti-
vos da rede estadual de ensino, que 
atuam nas escolas da regional de Ma-

ravilha. Também já foram repassados 
mais de 1.000 tablets para as escolas 
da regional para uso em sala de aula. 

Em entrevista, o secretário refor-
ça que a agenda em Maravilha fez 
parte do cronograma de entrega dos 
computadores em todo estado, para 
os professores efetivos. Ele ressalta 
que o governo do Estado tem o en-
tendimento de que há uma necessi-
dade de tornar o ambiente escolar 

cada vez mais tecnológico. 
Balthazar destaca que o perí-

odo de pandemia, com a necessi-
dade de aulas remotas, reforçou 
ainda mais a necessidade do uso 
de tecnologias na educação. “Este 
é um avanço que não tem como 
retroagir. A pandemia, apesar de 
ter sido devastadora, trouxe alguns 
avanços e esta tecnologia é resulta-
do dessa situação, onde não existia, 

sala, quadro, giz, e é fato que avan-
çamos neste período o que demo-
raríamos 10 anos para avançar nes-
te uso de tecnologia”, reforça. 

O investimento nos notebooks 
foi de aproximadamente R$ 1,2 mi-
lhão. O total de investimentos na 
regional de Maravilha, somando os 
notebooks, tablets e outros equi-
pamentos da linha de informática é 
de R$ 2,2 milhões. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

RECURSOS

Encaminhada ampliação do Centro 
Educacional de Flor do Sertão
Obra também irá contar com modernização do espaço 
físico do educandário Mais dois trechos de Flor do Sertão 

receberam asfaltamento no último fim 
de semana: Rua da Barra e Rua Teresi-
nha Cervieri. O valor investido ultrapas-
sa meio milhão de reais, sendo R$ 480 
mil de recursos federais, via Senador 
Jorginho Mello (PL), e R$ 48 mil de con-
trapartida do município.

Segundo o prefeito, Sidnei Willin-
ghöfer, restam poucas ruas do centro 
a serem asfaltadas. “Todas as vias de 
maior fluxo já receberam asfaltamento. 
Temos conseguido bons recursos, tanto 
estaduais quanto federais que, junto às 
contrapartidas do município, viabilizam 
essas melhorias, beneficiando a todos”, 
comemora.

Trabalho foi realizado no último fim de semana Ato de entrega contou com a participação do deputado Fabiano da Luz (PT)

FLOR DO SERTÃO

Novos trechos 
recebem 
asfaltamento

Divulgação 

Divulgação 

No último dia 18, no Cen-
tro Educacional Padre Luis 
Muhl (CEPLM), foi realizado 
ato de entrega da ordem de 
serviço para a execução da 
obra de ampliação e moderni-
zação do espaço físico do edu-
candário. 

Na ocasião, esteve pre-
sente o Deputado Estadual 
Fabiano da Luz (PT), que viabi-
lizou recursos junto ao Gover-
no do Estado no valor de R$ 
1,5 milhão. Esta será uma das 
maiores obras prediais do mu-
nicípio nos últimos anos, que 
impactará diretamente na 

melhoria das condições edu-
cacionais, beneficiando equi-
pe pedagógica, professores, 
alunos, familiares, servidores 
da área e toda a população.

Segundo o secretário de 
Educação, Leandro Neuhaus, 
idealizador do projeto, o in-
vestimento dará condições 
de melhorar a metodologia 
de ensino, possibilitando no-
vos resultados. “É um projeto 
audacioso, desafiador, mas 
que viabiliza um salto de qua-
lidade da Educação em nosso 
município. Com estrutura e 
tecnologia adequadas, unidas 

à qualificação dos profissio-
nais envolvidos no processo 
educacional, sem dúvida te-
mos uma base segura para o 
desenvolvimento de Flor do 
Sertão”.

O prefeito, Sidnei José 
Willinghöfer, por sua vez, lem-
brou que a administração tem 
investido na Educação, citan-
do a ampliação do espaço dis-
ponível à Educação Infantil, no 
último ano, bem como a área 
de lazer que está em constru-
ção anexa ao ginásio de espor-
tes e os diversos investimen-
tos em tecnologia. 
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PARCERIA

Sicredi e Facisc ampliam convênio no 
Oeste de Santa Catarina
Principal objetivo é proporcionar soluções financeiras customizadas aos empresários

Apoiar as iniciativas dos asso-
ciados para que possam se de-
senvolver ainda mais, além de 
oferecer benefícios para facilitar 
o alcance destas metas, faz parte 
dos propósitos da Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG. Nesse sentido, a 
cooperativa estendeu o Faciscred 
– solução financeira, fruto da par-
ceria institucional e de negócios 
entre a Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina 
(Facisc), com o apoio da Central 
Sicredi Sul/Sudeste –, para novos 
municípios da área de atuação da 
cooperativa do Oeste catarinense. 
Palmitos havia sido a primeira cida-
de beneficiada, no mês de maio.

Por parte da cooperativa, o 
principal objetivo é proporcionar 
soluções financeiras customizadas 
aos empresários catarinenses e, 
também, disponibilizar uma linha 
de crédito especial aos associados. 

De acordo com o gerente regio-
nal de desenvolvimento em Santa 
Catarina, Irajá Turchetto, o intuito 
da instituição é constantemente 
fortalecer a evolução econômica 
e social das comunidades onde 
está inserida, sempre estimulando 
e expandindo o cooperativismo. 
“Firmamos este termo de coope-
ração, juntamente com a Facisc, 
para proporcionar aos associados 
das Associações Comerciais e In-

dustriais e Câmaras de Dirigentes 
Lojistas um produto especial, para 
que possam investir nos seus ne-
gócios e, assim, contribuírem com 
o crescimento de suas empresas. 
Com esta parceria, o associativis-
mo e o cooperativismo protagoni-
zam o desenvolvimento regional”, 
ressalta o gerente regional.

Com o mesmo viés, o geren-
te de Cunha Porã, Rodrigo Sta-
fanello, assegura que o convênio 
é importante, pois proporcionará 
aos associados Pessoa Jurídica a 
viabilidade de investimentos na 
atividade. “Queremos sempre 
poder conceder alternativas que 
contribuam com o desenvolvimen-

to nas comunidades, proporcio-
nando a melhora na qualidade de 
vida das pessoas. Neste contexto, 
a aproximação das entidades que 
promovem a movimentação da 
economia local é cada vez mais ne-
cessária, pois, assim, conseguimos 
unir forças e atingir os objetos co-
muns”, esclarece Stafanello. 

Para sanar dúvidas, todos os 
associados e não associados da 
cooperativa podem visitar uma 
das agências do Sicredi e conhe-
cer um pouco mais sobre este 
convênio. Em cada município, há 
uma equipe de colaboradores 
preparada para ajudar os inte-
ressados.

Fotos: Divulgação 

Um dos municípios contemplados com o termo de cooperação é Maravilha

Saudades

Cunha Porã

São Carlos
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OBITUÁRIO

ILKA SOARES
A atriz Ilka Soares morreu no dia 18 de 
junho, aos 89 anos. Ela fez sua estreia nos 
cinemas aos 17 anos, no filme Iracema. Em 
1996, a artista estreou na TV Globo como 
apresentadora do programa Noite de Gala, 
e atuou em novelas da casa, como Anjo 
Mau (primeira versão - 1976) e Rainha da 
Sucata (1990).

DANUZA LEÃO
A ex-modelo e jornalista Danuza Leão 
morreu no dia 22 de junho, aos 88 anos. Ela 
também fez sucesso como escritora, prin-
cipalmente com o lançamento de dois best 
sellers: Na Sala com Danuza e Quase Tudo. 
Foi também apresentadora, produtora e 
atriz, com participação no clássico brasileiro 
Terra em Transe, de 1967. 

MARILU BUENO 
A atriz Marilu Bueno morreu no dia 22 de 
junho, aos 82 anos. Ela começou a atuar em 
1960 e colecionou uma lista de persona-
gens inesquecíveis. Ao longo de sua carreira 
foram mais de 39 trabalhos na TV, entre 
novelas e minisséries. Na lista seguem Chi-
co Anysio Show, Guerra dos Sexos, Partido 
Alto, A Gata Comeu, O Primo Basílio, Rainha 
da Sucata, Escolinha do Professor Raimun-
do, Quatro por Quatro e muitos outros.

PAULO DINIZ
O cantor e compositor pernambucano 
Paulo Diniz morreu no dia 22 de junho, aos 
82 anos. Ele tinha 56 anos de carreira e era 
autor de músicas como Pingos de Amor e 
Bahia Comigo.

LUIZ CARLOS 
CASAGRANDE
Faleceu no dia 15 de junho, vítima de aci-
dente de trânsito, aos 26 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica de Romelândia 
e sepultado no cemitério municipal de Romelândia. 

OLIVIA UTZIG
Faleceu no dia 15 de junho, no Hospital São José de Maravilha, aos 82 
anos. Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

EMIDIA FERREIRA RAMOS
Faleceu no dia 16 de junho, no Hospital São José de Maravilha, aos 
81 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Congregação no Brasil da 
Linha Marmeleiro, em Flor do Sertão, e sepultado no cemitério da 
Linha Marmeleiro.

IVO KONZEN
Faleceu no dia 18 de junho, no Hospital Regional, aos 83 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no 

Cemitério Católico de Paraíso. 

LEONIR EDUARDO DA ROSA
Faleceu no dia 18 de junho, no Hospital Regional, aos 88 anos. Seu 
corpo foi velado e sepultado no Memorial Parque Jardim dos Ipês.

VITÓRIA BARCELLOS DA SILVEIRA
Faleceu no dia 18 de junho, no Hospital Regional, aos 80 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Só o Senhor é Deus e sepultado no Memo-
rial Parque Jardim dos Ipês.

AUGUSTA GRAICZYK RITTER
Faleceu no dia 19 de junho, em sua residência, aos 92 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha São Roque de Cunhataí 
e sepultado no cemitério da comunidade. 

ISOLDI MARIA HERMANN
Faleceu no dia 19 de junho, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 78 anos. Seu corpo foi velado no salão da Linha Consoladora e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

JARDEL LUCAS FERRAZ
Faleceu no dia 20 de junho, em Bento Gonçalves (RS), aos 24 anos. 
Seu corpo foi velado na capela mortuária de Maravilha e sepultado 
no cemitério municipal de maravilha.

LÉLIO GOMES DA SILVA
Faleceu no dia 21 de junho, no Hospital de Campo Erê, aos 85 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária da Igreja Católica de Santa 
Terezinha do Progresso e sepultado no cemitério municipal de San-
ta Terezinha do Progresso. 

MARIO ORLANDI
Faleceu no dia 21 de junho, no Hospital São José de Maravilha, aos 
81 anos. Seu corpo foi velado no Clube de Idosos Pioneiro e sepulta-
do no cemitério municipal de Maravilha.

DELFINA DE AVILA CAVALHEIRO 
GODOIS
Faleceu no dia 22 de junho, no Hospital Regional, aos 77 anos. Seu 
corpo foi velado na capela mortuária do bairro São Gotardo e sepul-

tado no Cemitério Memorial Parque Jardim dos Ipês.

DEOLINDA PEREIRA
Faleceu no dia 23 de junho, em sua residência, aos 75 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Deus é Amor da Linha Praia e sepultado 
no cemitério da comunidade.
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Um jovem de Maravilha foi encontrado morto 
na noite de segunda-feira (20) no município de 
Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Ele desa-
pareceu no sábado.

De acordo com as informações obtidas pelo jor-
nalismo da Rádio Líder, o jovem estava no Estado 
Gaúcho para trabalhar. Jardel Ferraz foi encontra-
do ao lado de um muro que está sendo construído. 
A dinâmica da morte ainda não foi confirmada. 

A família deslocou durante a manhã de terça-
-feira (21) para encaminhar os trâmites funerários 
e o jovem foi sepultado no município. 

Um homem ficou ferido após sofrer um aciden-
te de trânsito durante a noite de segunda-feira 
(20), na rua Presidente Juscelino, no centro do mu-
nicípio de Sul Brasil. 

De acordo com informações dos bombeiros, 
houve uma saída de pista seguida de queda em 
barranco, quando um caminhão que recolhia lixo 
trafegava em uma rua íngreme acabou voltando de 
marcha ré, e caiu num barranco. 

O condutor do veículo, um homem, sofreu entor-
se no braço esquerdo e suspeita de fratura na man-
díbula. Ele foi encaminhado ao Pronto Socorro.

A Divisão de Investigação Crimi-
nal (DIC) de Maravilha realizou a pri-
são em flagrante de um traficante de 
drogas no centro da cidade no início 
da tarde de terça-feira (21). 

As informações iniciais davam 
conta de que o investigado se valia 
da atividade de entregador de pizza 
para maquiar o transporte e as en-
tregas de drogas ilícitas pela cidade. 
Após o recebimento de informações 
de populares acerca do suspeito, os 
investigadores passaram a monitorar 
o criminoso, que foi flagrado comer-
cializando cocaína logo após o meio-
-dia, momento em que foi abordado 
e preso em flagrante.

A realização de busca em sua resi-
dência, na sequência, revelou a pre-
sença de mais droga ilícita do tipo 
cocaína e maconha, bem como uma 
balança de precisão de pequeno por-
te, do tipo utilizado comumente na 

traficância ilegal. Apesar da peque-
na quantidade de substâncias ilícitas 
encontradas, aproximadamente cem 
gramas, não houve dúvida da prática 
do delito.

Além das drogas ilícitas e do ape-
trecho para o tráfico, também foi 
apreendido dinheiro em espécie 
oriundo do crime.  

O fato ocorreu na Avenida Sete 
de Setembro, centro da cidade de 
Maravilha.

Outro rapaz de 20 anos de idade 
que estava na posse de uma pedra 
de cocaína, recém comprada do in-
vestigado, também foi conduzido à 
unidade policial.

Ao final, o preso 21 anos de ida-
de, que já responde pelo crime de 
tráfico de drogas em Maravilha, foi 
conduzido à unidade prisional local, 
onde aguardará decisão sobre seu 
cárcere.

TRÂNSITO

TRAGÉDIA

Caminhão de coleta de lixo 
dá ré e cai em barranco

Jovem de Maravilha é 
encontrado morto no Rio 
Grande do Sul

Motorista teve ferimentos após o caminhão cair em uma vala

Droga estava na residência, utilizada para pesar e embalar o produto

Divulgação 

TRÁFICO

Polícia Civil prende 
homem com drogas no 
centro de Maravilha
Policiais encontraram cocaína e maconha

Polícia Civil
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Mais um acidente de trânsito foi re-
gistrado na manhã de quarta-feira (22), 
por volta de 9h30, na BR-282, em Ma-
ravilha. Foi uma saída de pista seguida 
de colisão contra a proteção da rodo-
via, envolvendo um veículo UP de Cha-
pecó. Ninguém ficou ferido. 

A motorista do veículo contou que 
desviou de buracos na pista. Ela perdeu 
o controle e bateu contra a lateral da 
pista. O veículo teve grande prejuízo. 

O Corpo de Bombeiros de Maravilha 
foi no local do acidente, além da Polícia 
Rodoviária Federal.

CRIME
Depois de tentar matar duas pessoas 
em Caibi, homem foge e é preso

COM VÍTIMAS

Grave acidente na 
BR-282 deixa três vítimas 
feridas em Maravilha
Motoristas tiveram ferimentos graves

Um homem foi preso na 
tarde de quarta-feira (22) em 
Frederico Westphalen, suspei-
to de tentativa de homicídio e 
feminicídio na cidade de Caibi.

Conforme a Polícia Civil de 
Caibi, o autor esteve na casa 
da ex-mulher onde desferiu 
diversas facadas contra ela e 
outro homem que também 
estava no local. Segundo rela-
tos, a mulher teve ferimentos 
superficiais em um dos bra-
ços, já o homem que estava 
com ela e também foi ataca-
do, sofreu ferimentos graves 
ao ser atingido por facadas 
no tórax e nas costas. Ele foi 
atendido inicialmente no Hos-
pital de Caibi, mas foi transfe-
rido por uma equipe do Samu 
de São Miguel do Oeste, para 
o Hospital de Chapecó, onde 
passou por cirurgia e segue in-
ternado em estado grave.

Segundo a polícia, o cri-

me ocorreu na manhã desta 
quarta-feira, por volta das 
09h. A polícia ainda não sabe 
a motivação, porém, a suspei-
ta é de que trata-se de crime 
passional.

Após o crime, o suspei-
to fugiu da cidade de Caibi 
com uma camionete Hilux 
para o interior de Frederico 
Westphalen, onde abando-
nou o veículo. A partir deste 
momento ele passou a ser 
monitorado pelo serviço de 
inteligência da Brigada Militar 
que deteve o homem em um 
carro que prestava serviço de 
táxi e teria sido contratado 
pelo suspeito para levá-lo no-
vamente à Caibi.

Depois de ser preso ele foi 
encaminhado à Delegacia de 
Polícia e deve ser conduzido 
ao município onde ocorreu o 
fato para ser ouvido pela au-
toridade policial. 

PREJUÍZ
Buracos na pista causam mais um acidente na BR-282

Homem fugiu em um veículo e foi preso no Rio Grande do Sul

Carro teve danos na frente e lateral

Divulgação 

Mulher desviou de buracos que existem na 

pista naquela região

Fotos: Ederson Abi /O Líder

O acidente foi re-
gistrado por volta das 
13h10 de quinta-feira 
(23) na BR-282, próxi-
mo ao CTG Juca Ruivo 
em Maravilha. Foi uma 
colisão entre um veí-
culo Uno e um Voyage. 
Três vítimas ficaram fe-
ridas. 

O motorista do 
Voyage sofreu feri-
mentos graves. A caro-
neira também sofreu 
ferimentos, mas sem 
gravidade. Eles foram 
encaminhados para 
atendimento médico 
no Hospital São José 
pelo Corpo de Bombei-
ros. Já o Samu socorreu 
o motorista do Uno, 
com ferimentos graves, 
também conduzido ao 
Hospital São José. 

O Uno fazia o senti-
do Maravilha a Pinhal-

zinho. Já o Voyage es-
tava no acostamento 
e foi entrar na rodovia, 
quando ocorreu a coli-
são. A Polícia Militar e 
Polícia Rodoviária Fede-

ral também atenderam 
a ocorrência, fazendo o 
bloqueio e controle do 
trânsito que ficou to-
talmente interrompido 
após a colisão.

Uno colidiu na lateral de outro veículo

Impacto causou feridos e grande prejuízo nos veículos

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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Maravilha retornou do Circuito Regional de Xadrez com 
cinco medalhistas. A competição foi em Concórdia no sába-
do (18). De Maravilha subiram ao pódio Gabriela Manfrim, 
Lara Albrecht, Andrieli Trento, Luiza de Paoli, e Fabricio Ter-
mopilski. As medalhas foram nas categorias sub-10 e sub-12. 
Competiram pelo menos 240 enxadristas de 22 cidades do 
Estado.  O professor Jorge Godois lembra que o xadrez de 
Maravilha tem o apoio da Secretaria de Esportes Juventude 
e Lazer (SEJL) e da Administração Municipal.

No domingo (19), a 
equipe do Clube Recreati-
vo Maravilha (CRM), jogou 
em São João do Oeste, 
pela última rodada da fase 
de classificação do Cam-
peonato Estadual não Pro-
fissional -fase Oeste- Taça 
Unsa Bier. O jogo foi contra 

o Aliança e acabou em 0 a 
0, resultado suficiente para 
classificar às quartas de 
finais da competição. Ago-
ra a equipe maravilhense 
enfrenta o São Lourenço. 
Primeiro jogo no domingo 
(26), às 15h e o segundo 
jogo acontece em São Lou-

renço do Oeste. 

Classificação 
da chave C
1º Aliança 12 pontos
2º CRM  9 pontos 
3º Grêmio Tunense 8 pon-
tos 
4º Fluminense 2 pontos 

A equipe de futsal 
sub-18 da Secretaria 
de Esportes, Juventu-
de e Lazer de Maravilha 
comanda pelo profes-
sor Gian Mauro Silva 

se prepara para as pró-
ximas competições. A 
primeira disputa são os 
Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina. Na quin-
ta-feira (30), começa a 

fase microrregional em 
Descanso e o primeiro 
os desafios dos maravi-
lhenses na primeira fase 
são contra São José do 
Cedro e Sul Brasil.  

CLASSIFICADO

CRM classifica com empate 
sem gol fora de casa 
Agora é mata mata e a batalha começa domingo

Segue o caminho para o tri consecutivo 

Xadrez de Maravilha tem o apoio da SEJL e Administração

Competição acontece em Descanso

Divulgação 

TREINOS
Futsal de Maravilha se prepara para disputa 
dos joguinhos

PÓDIO

FUTEBOL

Xadrez conquista cinco medalhas 
no circuito regional

Municipal define classificados 
para mata mata no domingo

Divulgação 

O Campeonato Municipal de Futebol de Maravilha vai 
ter sequência, neste domingo (26), com jogos ¬no Está-
dio Osvaldo Gome Werner, Linha Água Parada e na Linha 
Chinelo Queimado. No O Osvaldo Gome Werner tem 
Madalozo e Canarinho da Primavera Alta, na Linha Água 
Parada tem o confronto entre o time da casa e o Esporti-
vo Bela Vista e por último na Linha Chinelo Queimado o 
União do Bairro Floresta recebe o 4S Amizade. Esta será a 
última rodada da fase classificação.

Classificação da categoria principal

Classificação da categoria aspirante
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CLASSIFICADO

Bocha compete em regional 
Com o resultado os maravilhenses conseguiram a classificação para a próxima fase

Os rapazes conquistaram a segunda posição da etapa... ...Naipe feminino não contou com a mesma sorte 

MASCULINO E FEMININO

Vôlei de Maravilha estreia na Liga Oeste
No último fim de semana as 

equipes masculina e feminina pro-
jeto SEJL/Vida Vôlei, de Maravilha 
estrearam na Liga Oeste de Vôlei. 
Os dois naipes são comandados 
pelo técnico Thomas Zardo e no sá-
bado (18), em São Miguel do Oeste 
os rapazes jogaram e segundo o 
treinador os resultados foram bons. 
Contra São Miguel Indians placar de 
2 sets a 1 para os maravilhenses, 
contra Xanxerê derrota por 2 sets a 

0 e contra Pato Branco vitória pelo 
placar de 2 sets a 1. Os represen-
tantes de Maravilha ficaram na se-
gunda colocação da etapa.  

Já no domingo (19), foi a vez 
das meninas entrarem em quadra. 
As disputas foram em Chapecó e 
foram derrotadas por Pato Branco 
por 2 sets a 1, Chapecó 2 sets a 0, 
AABB Chapecó 2 sets a 0 e para Pi-
nhalzinho pelo mesmo placar. 

“Foi nossa primeira competição 

do ano e estamos ainda construin-
do as equipes que disputarão as 
próximas etapas da Liga e tam-
bém Regional do Jasc, em ambos 
naipes tivemos partidas boas e 
disputadas decididas nos detalhes, 
onde o masculino se saiu melhor, 
mas acredito que vamos ter uma 
evolução muito boa nas próximas 
etapas”, justifica Zardo.

O técnico agradece a todos os 
atletas pelo desempenho e dedi-

cação nos treinos e competições, 
a Administração Municipal em es-
pecial a Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer e aos patrocina-
dores Macrolar e Kapass Corretora 
de Seguros pelas condições de trei-
namento e de competição. “Vocês 
fazem nossa modalidade cada vez 
crescer mais”, agradece.

Próximo compromisso será o 
regional da Olesc em Pinhalzinho 
dos dias 24 a 26 de junho.

Fotos: Divulgação 

Na quarta-feira (22), a equipe de 
bocha rafa vollo masculina da Secre-
taria de Esportes, Juventude e Lazer/
Acema, de Maravilha, representou o 
Município no jogo da volta das quar-
tas de finais no Campeonato Regio-
nal de Serra Alta, edição2022. O time 

maravilhense é composto pelos Neu-
cir Schneider, Claudio da Silva, Valdir 
Stamm, Gerson Campana, Ricieri Li-
berali, Antönio Ticiani, Edemar Rem-
pp, Ernani Rempp, Ingomar Hoffstat-
ter e Elton Rempp. Eles enfrentaram 
a representação de Modelo, em dis-

putas realizadas na cancha de bochas 
do Telles. O resultado foi de vitória de 
Maravilha por 3 a 0 com parciais de 
12 x 8, 12 x 8 e 12 x 4.

Com o resultado os maravilhen-
ses conseguiram a classificação 
para a próxima fase que está previs-

to para acontecer no dia 3 de julho 
em Serra Alta. Nesta fase estão as 
quatro melhores equipes do certa-
me. De acordo os organizadores a 
forma de disputa, vai ser definida 
em reunião com os representantes 
das equipes.
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 ONEIDE BEHLING

BATALHA DE SÃO JOÃO 

Se não for na base do sofrimento não é Clube Recreativo Ma-
ravilha. O time conseguiu a vaga para fase mata-mata mesmo com 
muitos desfalques. Causando ainda mais apreensão nos torcedo-
res. O CRM viajou até São João do Oeste para encaminhar a clas-
sificação. Ainda assim, não conseguiu surpreender e o empate por 
0 a 0 prevaleceu. Os quarenta e cinco minutos iniciais ficaram mar-
cados pelo equilíbrio e com os goleiros garantindo o marcador 
zerado. Alternando o controle de bola, o time de Maravilha iniciou 
melhor a partida. O Aliança também assustou e exigiu grande atu-
ação do goleiro Índio.

SEGUNDO TEMPO 
Na segunda etapa, o CRM foi so-

berano na posse de bola, mas não 
tão agudo nas finalizações. Cercou o 
adversário, mas foi o próprio Aliança 
que assustou a partir dos contra-a-
taques. Com o jogo controlado as si-
tuações de perigo ameaçaram até o 
minuto final. Ainda assim, o empate 
sem gols prevaleceu. Resultado que 
classificou o CRM! Em Tigrinhos o 
Grêmio Tunense goleou o Fluminen-
se. Maravilha, nove pontos. Tunápo-
lis, oito pontos, definiu a última vaga 
nesse grupo.

DEFINIÇÕES

Foram definidos os confrontos das quar-
tas de final do Estadual de Amadores. 
Após a última rodada da fase de grupos, 
os oito clubes restantes já sabem quem 
enfrentam na primeira fase do mata-ma-
ta e também seus possíveis adversários 
até uma eventual decisão. Avançaram 
para as quartas: Guarani de São Miguel 
do Oeste, Cometa Itapiranga, Ipiranga de 
São José do Cedro, Ouro Verde Descanso, 
além de Clube Recreativo Maravilha, São 
Lourenço do Oeste, Metropol São Carlos 
e Aliança de São João do Oeste.

OS CONFRONTOS 

Desta forma, 
os confrontos 
ficaram assim: 
Guarani X Cometa, 
Ipiranga X Ouro 
Verde, e CRM X 
São Lourenço, 
Metropol X Aliança.

O JOGO 

Após uma campanha de altos e baixos na fase classi-
ficatória, acredito que o time do CRM chega ainda mais 
forte no mata-mata. Time de Maravilha tem qualidade e 
vai brigar muito forte para conquistar esse campeonato. 
Terá a sua frente a equipe do São Lourenço. Agora é outro 
campeonato, mas o adversário merece toda atenção pela 
campanha que fez até aqui. É nesse momento que o clube 
precisa do apoio do torcedor. Vamos lotar a arquibancada 
do estádio Dr. Leal Filho e incentivar  a equipe nos 90 minu-
tos. Se for o caso, deixe para vaiar apenas no apito final. É 
hora de abraçar o Clube Recreativo Maravilha.


