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2 DE JULHO
Dia Internacional do Cooperativismo 
demonstra força do movimento 
Jornal O Líder apresenta um caderno sobre a data, 
destacando o trabalho das cooperativas da região
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EVENTO
Maravilha tem 12 candidatas neste ano, que 
concorrem ao título Rainha e Princesas. 
Com show nacional, o baile abre as 
comemorações dos 64 anos do município

BAILE DA RAINHA ELEGE 
AS NOVAS SOBERANAS 
NESTE SÁBADO
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TERCEIRA IDADE

Unoesc está com inscrições abertas para novas 
turmas da Uniti

As inscrições para a nova turma da 
Uniti da Unoesc Maravilha ficam abertas 
até o dia 11 de julho. Para se inscrever, 
é preciso entrar em contato com a Uno-
esc de forma presencial ou por telefone 
3664-1855 e 9 8409-6739 (WhatsApp).  
Foram firmados convênios com os mu-
nicípios de Cunha Porã, Caibi, Flor do 
Sertão e Romelândia.

Segundo a professora Izoldi Klein 
Pinheiro, poderão participar alunos a 
partir dos 50 anos de idade. As aulas ini-
ciarão, no dia 4 de agosto, e serão re-

alizadas sempre às quintas-feiras, das 
13h30 às 17h.

Izoldi destaca que os participantes 
terão aulas teóricas e práticas de diver-
sas áreas do conhecimento, bem como 
participarão de viagens de estudos. “A 
Uniti é um programa que atende de-
mandas sociais, afetivas, culturais e de 
lazer. Os alunos recebem atenção, são 
valorizados e têm a oportunidade de ad-
quirir conhecimentos para colocar em 
prática no dia a dia, o que contribui para 
a qualidade de vida”, ressalta Izoldi.

Divulgação 
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

BAILE DA RAINHA

Maravilha realiza festa de escolha 
das soberanas neste sábado
Festa será no Salão Paroquial

O município de Maravilha trabalha na fi-
nalização do grande evento que vai escolher 
as novas soberanas. Será no próximo sábado 
(2) no Salão Paroquial, com show de Sergi-
nho Moah. 

Na manhã de segunda-feira (27), a Rádio 
Líder recebeu o vice-prefeito Jonas Dall’Ag-
nol e a diretora de Cultura, Rosi Reichert 
Heineck. Eles falaram sobre a expectativa, 
organização e venda de ingressos para o 
evento de sábado.

A festa começa às 22h no Salão Paro-
quial. Após a escolha das soberanas, haverá 
grande show com Serginho Moah.

CANDIDATAS:

- Ana Caroline 
Felimberti

- Ellen Aparecida Alves 
da Silva

- Eluísa Andréia 
Nerling

- Fabiane Stefani 
Dall´Agnol

- Gabrielli Patias

- Giovana Schneider

- Joanna Amália 
Oberherr Siqueira

- Julia Camili Ruschel

- Ketlin Alt

- Larissa Félix

- Maithieli Cauana 
Cibulski

- Nicoli da Silva Soares

Evento foi divulgado no estúdio panorâmico da Rádio Líder

Soberanas já foram apresentadas e se preparam para o evento

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

ATÉ ONDE CONFIAR 
EM PESQUISAS

Caros leitores: A realidade é uma só. Nos 
últimos anos, as pesquisas eleitorais, utiliza-
das não com fundamento de esclarecer, mas 
sim de induzir o eleitor a resultado (ou a erro) 
promete ser a grande falcatrua do ano eleito-
ral. Isto porque, como já disse, não há sanção 
para instituto que em anos anteriores publi-
cou resultado diverso, seja por cinco, dez ou 
por quantos pontos foi este erro. Neste ano, as 
pesquisas estão sendo altamente contestadas 
pelo simples motivo de não refletirem o que 
acontece nas ruas. Aponta um candidato – que 
não sai em via pública – com tanto por cento de 
frente, enquanto o outro, que atrai multidões, 
aparece bem abaixo. Sabe por que, caro leitor? 
Isto se chama metodologia. Hoje em dia, pra-
ticamente todos os institutos ainda utilizam 
uma forma de pesquisa chamada “trekking”, É 
uma forma de pesquisa chamada de “monito-
ramento”, e é usada muito em época de elei-
ção, fundamentando sua amostragem em con-
sulta por telefone de linhas fixas. Desconheço 
outras formas do trekking. O que sei é que, 
como o telefone de linha fixa está praticamen-
te deixando de existir, as pesquisas, que ou-
trora até poderiam refletir a opinião pública, 
refletem hoje a posição de um pequeno grupo, 
ou de um grupo segmentado. Respondam aí, 
quantos de vocês, leitores, ainda tem linha fixa 
ou ainda utiliza esta forma de contato. Em re-
sumo, o “trekking” já não serve como balizador 
para qualquer pesquisa. É preciso, como disse, 
adequar e modernizar a metodologia.

QUAL O MÉTODO ADEQUADO?

Hoje são vários os canais que se permitem pesquisas. Redes sociais, 
como Instagram, Facebook, e outras podem ser canais importan-
tes. Já os aplicativos de comunicação, como WhatsApp, Telegram e 
outros semelhantes, também. São os canais utilizados pela grande 
população para isto. Todavia, a grande diferença se dará com o 
advento do 5G. Aí sim, com a velocidade do processamento e da 
informação poderemos ter uma medição quantitativa, praticamen-
te instantânea. Hoje, ainda concluindo acerca de metodologia, 
o velho sistema de registro em papéis também continua sendo 
utilizado. Ou seja, permite descartes e, consequentemente, permi-
te direcionar pesquisas para o interesse do contratante, mesmo 
sendo esta registrada ou não. Em resumo, as pesquisas aqui no 
Brasil deverão passar por modificações metodológicas, deverão 
se modernizar, se adequar. Vários institutos, como IBOPE, Gallup 
e outros tantos, já ficaram para trás e fecharam portas por conta 
de erros crassos cometidos. Chegaram a errar pesquisa de boca de 
urna! Subsiste, nesta mesma senda metodológica, o Datafolha, que 
pertence a uma empresa categoricamente contra o atual governo 
e que, pertencendo a esta empresa, já se pode antever a quais inte-
resses prefere atender ou fomentar.

NECESSIDADE DE MORALIZAR

Retomando o escrito acima, quando do início, as pesquisas deveriam 
ter uma imposição de margem de erro e, caso ultrapassassem, que fossem 
proibidas de divulgar pesquisas em eleições futura. Lógico, que qualquer 
um poderia criar uma nova empresa, mas evitaria de marcar, por nomes 
famosos de institutos, as pesquisas falaciosas que rodam por aí. Mas como 
atendem a interesses subsidiados por grandes instituições, isto não vai 
ocorrer. O que se recomenda é não votar por conta de dados de pesquisas, 
mas sim em planos, programas, competências de candidatos. O brasileiro 
não pode ser influenciável, e nem induzido a erro.
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AMPLIAÇÃO

Com projeto liberado na Vigilância Sanitária, Hospital 
trabalha para assinar convênio e iniciar a obra 
Evento no último sábado (25) marcou o lançamento da pedra fundamental 

CARINE ARENHARDT 

O projeto para amplia-
ção do Hospital São José 
avançou mais uma etapa 
importante, liberado pela 
Vigilância Sanitária Estadual. 
A informação foi confirmada 
durante o evento realizado 
no sábado (25) no Salão Pa-
roquial de Maravilha, com 
a presença de lideranças e 
comunidade regional. O ato 
marcou o lançamento da Pe-
dra Fundamental da obra de 
ampliação. 

Entre as lideranças pre-
sentes estava o secretário de 
Estado da Saúde Aldo Baptis-
ta Neto, representando o go-
verno de Santa Catarina. Os 
deputados estaduais Mar-
cos Vieira, Fabiano da Luz e 
Mauro de Nadal também es-
tiveram presentes, além do 
prefeito Sandro Donati, vi-
ce-prefeito Jonas Dall’Agnol, 
presidente da Câmara de Ve-
readores Mozer de Oliveira, 
diretora do Hospital Neiva 
Schaefer, presidente do Hos-
pital Nilvo Dondoerfer, re-
presentantes de entidades, 
vereadores e representantes 
de outros deputados estadu-
ais e federais.

A diretoria do hospital 
trabalha agora nos trâmites 
burocráticos que antecedem 
a assinatura do convênio 
com o governo do Estado, 
para posteriormente licitar 
o projeto. O recurso para 
iniciar a obra, cerca de R$ 7 
milhões, já está garantido e 
será repassado pelo governo 
do Estado, através de emen-
da do deputado estadual 
Marcos Vieira. 

O PROJETO 

O projeto deve ter um investimento es-
timado em R$ 24 milhões, com constru-
ção de um novo prédio de cinco andares, 
além de uma ampliação da atual área do 
pronto-socorro e fachada. 
A ampliação vai possibilitar a implanta-
ção de laboratório de análises clínicas, 
UTI NEO Natal com 10 leitos, área para 
banco de leite, pavimento técnico, centro 
cirúrgico com quatro salas, nova ala de 
internações e parte administrativa. A es-
trutura ainda fica projetada para receber 
futuramente mais dois pavimentos. 

CENTRO DE HEMODIÁLISE 
EM MARAVILHA

O secretário de Estado da 
Saúde também confirmou 
que Maravilha terá um cen-
tro de hemodiálise, aproxi-
mando este serviço da co-
munidade local e regional. O 
pedido já havia sido apresen-
tado pelos clubes de serviço 
do município.

Divulgação 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Lideranças e comunidade acompanharam o evento

Secretário de Estado da Saúde assina o protocolo de intensões Projeto da ampliação do hospital
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O Sicredi ultrapassou, em junho, a 
marca de seis milhões de associados. 
A instituição cresceu 13% nos últimos 
12 meses em número de associados, 
o que representa uma marca de mais 
de 750 mil novos entrantes. O cresci-
mento da rede de atendimento físico 
do Sicredi está alinhado ao objetivo 
de estar próximo para atender as ne-
cessidades das pessoas. Desde abril, a 
instituição está presente fisicamente 
em todos os estados brasileiros e no 
Distrito Federal. 

Atualmente, são mais de 2,2 mil 
agências, em mais de 1,6 mil municí-
pios, sendo em mais de 200 destes a 
única instituição financeira presente 
fisicamente, o que reforça a importân-
cia do cooperativismo na bancarização 

e no acesso ao crédito para as pessoas. 
Aliado a isso, o Sicredi investe 

continuamente na ampliação de suas 
ferramentas e meios digitais que se 
somam para manter a proximidade 
com seus associados e comunidades 
em que está inserida. “O novo marco 
em número de associados reforça o 
ciclo virtuoso do cooperativismo, que 
leva serviços financeiros e crédito para 
todas as regiões do país, apoiando o 
desenvolvimento local sem fronteiras. 
Como fazemos há 120 anos, nosso 
propósito é construir juntos uma so-
ciedade mais próspera e quanto mais 
gente caminhando conosco nessa 
mesma direção, melhor”, diz Fernan-
do Dall ‘Agnese, presidente do Conse-
lho de Administração da SicrediPar.

EXPANSÃO

Sicredi ultrapassa marca de seis 
milhões de associados 
Crescimento ao longo da trajetória se deve principalmente à atuação das cooperativas

Alicerces da expansão
O crescimento do Sicredi ao longo da sua trajetória se deve principal-
mente à atuação das cooperativas, que expandiram a presença para 
diversos estados nos últimos cinco anos, especialmente nas regiões norte 
e nordeste do Brasil. Além disso, há constantes investimentos em melho-
rias organizacionais e na implementação de estratégias inovadoras para 
aperfeiçoar os canais de atendimento e o olhar atento sobre governan-
ça. A instituição apresentou um total de mais de R$ 136 bilhões em 
depósitos no final do primeiro trimestre deste ano, recursos que perma-
necem nas regiões onde são captados, fortalecendo a economia local.
O histórico de confiança dos associados se reflete também nos números 
relacionados ao crédito, no primeiro trimestre de 2022, o Sicredi alcan-
çou R$ 138 bilhões na carteira de crédito, atendendo pessoas físicas, 
jurídicas e associados ligados ao agronegócio, com apoio principalmente 
a pequenos e médios empreendedores e agricultores. O atendimento 
também envolve projetos e iniciativas sustentáveis, empreendedorismo 
feminino, capacitação profissional e geração de energia limpa, o que 
diversifica a participação da instituição e garante opções variadas de 
financiamento a cada necessidade.
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

O que é diabetes tipo 1?
Em algumas pessoas, o sistema imunológico ataca equivocadamente 

as células beta. Logo, pouca ou nenhuma insulina é liberada para o corpo. 
Como resultado, a glicose fica no sangue em vez de ser usada como energia. 
Esse é o processo que caracteriza o tipo 1 de diabetes, que concentra entre 
5 e 10% do total de pessoas com a doença.

O tipo 1 aparece geralmente na infância ou adolescência, mas pode ser 
diagnosticado em adultos também. Essa variedade é sempre tratada com 
insulina, medicamentos, planejamento alimentar e atividades físicas, para 
ajudar a controlar o nível de glicose no sangue.

O que é diabetes tipo 2?
O tipo 2 aparece quando o organismo não consegue usar adequadamen-

te a insulina que produz; ou não produz insulina suficiente para controlar a 
taxa de glicemia.

Cerca de 90% das pessoas com diabetes têm o tipo 2. Ele se manifesta 
mais frequentemente em adultos, mas crianças também podem apresen-
tar. Dependendo da gravidade, ele pode ser controlado com atividade física 
e planejamento alimentar. Em outros casos, exige o uso de insulina e/ou ou-
tros medicamentos para controlar a glicose.

Há outros tipos?
Entre o tipo 1 e o tipo 2 foi identificado ainda o Diabetes Latente Autoimu-

ne do Adulto (Lada). Algumas pessoas que são diagnosticadas com o tipo 2 
desenvolvem um processo autoimune e acabam perdendo células beta do 
pâncreas. E há também o diabetes gestacional, uma condição temporária que 
acontece durante a gravidez. Ela afeta entre 2 e 4% de todas as gestantes e im-
plica risco aumentado do desenvolvimento posterior de diabetes para a mãe 
e o bebê. 

DIABETES GESTACIONAL
Durante a gravidez, para permitir o desenvolvi-

mento do bebê, a mulher passa por mudanças em 
seu equilíbrio hormonal. A placenta, por exemplo, é 
uma fonte importante de hormônios que reduzem 
a ação da insulina, responsável pela captação e utili-
zação da glicose pelo corpo. O pâncreas, consequen-
temente, aumenta a produção de insulina para com-
pensar este quadro. 

Tipos de Diabetes
O diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer 
mulher e nem sempre os sintomas são identificáveis

Você conhece o famoso pâncreas? O pâncreas é um órgão localiza-
do atrás do estômago, que produz alguns hormônios importantes 
para nosso sistema digestivo. Em condições rotineiras, quando o 

nível de glicose no sangue sobe, células especiais, chamadas células beta, 
produzem insulina. Assim, de acordo com as necessidades do organismo 
no momento, é possível determinar se essa glicose vai ser utilizada como 
combustível para as atividades do corpo ou será armazenada como reser-
va, em forma de gordura. Isso faz com que o nível de glicose (ou taxa de 
glicemia) no sangue volte ao normal.

Em algumas mulheres, entretanto, este processo não ocorre e elas de-
senvolvem um quadro de diabetes gestacional, caracterizado pelo aumento 
do nível de glicose no sangue. Quando o bebê é exposto a grandes quantida-
des de glicose ainda no ambiente intrauterino, há maior risco de crescimento 
excessivo (macrossomia fetal) e, consequentemente, partos traumáticos, hi-
poglicemia neonatal e até de obesidade e diabetes na vida adulta.

- Como eu percebo que estou com diabetes gestacional?
O diabetes gestacional pode ocorrer em qualquer mulher e nem sempre 

os sintomas são identificáveis. Por isso, recomenda-se que todas as gestan-
tes pesquisem, a partir da 24ª semana de gravidez (início do 6º mês), como 
está a glicose em jejum e, mais importante ainda, a glicemia após estímulo da 
ingestão de glicose, o chamado teste oral de tolerância a glicose.

- Quais são os fatores de risco?
Idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gesta-

ção, sobrepeso ou obesidade, síndrome dos ovários policísticos, história pré-
via de bebês grandes (mais de 4 kg) ou de diabetes gestacional, história fami-
liar de diabetes em parentes de 1º grau (pais e irmãos), história de diabetes 
gestacional na mãe da gestante, hipertensão arterial na gestação, gestação 
múltipla (gravidez de gêmeos).

- É possível controlar?
Sim. O controle do diabetes gestacional é feito, na maioria das vezes, 

com a orientação nutricional adequada. Para cada período da gravidez, uma 
quantidade certa de nutrientes. A prática de atividade física é outra medida 
de grande eficácia para redução dos níveis glicêmicos. A atividade deve ser 
feita somente depois de avaliada se existe alguma contraindicação, como 
por exemplo, risco de trabalho de parto prematuro.

Aquelas gestantes que não chegam a um controle adequado com dieta 
e atividade física têm indicação de associar uso de insulinoterapia. O uso da 
insulina é seguro durante a gestação. É importante destacar que a maioria 
das gestações complicadas pelo diabetes, quando tratadas de maneira ade-
quada, terão excelente desfecho e os bebês nascerão saudáveis.

- Cuidados
O histórico de diabetes gestacional é um importante fator de risco para 

desenvolvimento de diabetes tipo 2. Aproximadamente seis semanas após 
o parto, a mãe deve realizar um novo teste oral de tolerância à glicose, sem 
estar em uso de medicamentos antidiabéticos.

Uma ótima notícia é que o aleitamento materno pode reduzir o risco de 
desenvolvimento de diabetes após o parto. A alimentação balanceada e a 
prática regular de atividades físicas completam essa “fórmula infalível”.

Fonte: www.diabetes.org.br
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EMPOSSADOS

Novos presidentes do Clube de Lions 
falam sobre expectativas para a gestão 
Cerimônia de posse foi realizada no último sábado (25) 

CARINE ARENHARDT 

As novas diretorias fo-
ram empossadas em ceri-
mônia especial realizada no 
último sábado (25), com a 
presença dos associados e 
lideranças locais. Os novos 
presidentes ficam no cargo 
pelo período de um ano, 
até julho de 2023. 

No Lions Clube Maravi-
lha Josaldo Gustavo Souza 
Silva e Marcia Pigatto as-
sumiram como casal presi-

dente. Silva destacou que a 
essência do clube continua 
a mesma, coletando recur-
sos para aplicar 100% nas 
necessidades da comunida-
de local. Ele destaca que o 
Lions é uma entidade reco-
nhecida internacionalmen-
te por seu trabalho voluntá-
rio em prol da comunidade. 

No Lions Clube Maravi-
lha Oeste Jeovany Folle e 
Dianileia Fabris assumiram 
a presidência. Folle elogiou 
a gestão anterior e desta-

cou que seu objetivo é dar 
continuidade às campanhas 
que beneficiam a popula-
ção local, na área da saúde, 
meio ambiente, entre ou-
tras demandas. 

Wesley Bruno Andretta 
assumiu a presidência do 
LEO Club. Ele agradeceu a 
confiança dos demais mem-
bros e se comprometeu em 
dar continuidade aos traba-
lhos que já vinham sendo 
desenvolvidos por gestões 
anteriores, com excelência. 

Mesa de autoridades na cerimônia de posse

Douglas Fernando Dornelles entregou o cargo para  Josaldo 
Gustavo Souza Silva

Karen Heller passou a função para Jeovany Folle

Robson Belusso entregou seu cargo para Wesley Bruno AndrettaPresidentes eleitos para a gestão 2022/2023

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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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...

A Loja Top Sport está de ani-
versário e realiza uma semana de 
promoções especiais para seus 
clientes. A empresa comemora 
oito anos de atendimento em 
Maravilha, com sede na Avenida 
Sul Brasil. 

Para festejar junto com os 
clientes, a Top Sport está com 
descontos especiais e ainda po-
dendo parcelar em até três vezes 
no cartão ou cheque. Conforme a 

proprietária, Bruna Altenhofen, a 
promoção se estende durante esta 
semana, com roupas a partir de R$ 
29,90, tênis com 50% de desconto, 
conjuntos de agasalho a partir de 
R$ 149,90 e moletons por R$ 79,90. 

A loja de esportes trabalha com 
roupas para atividades físicas, tra-
zendo para os clientes as melhores 
marcas do mercado, além de tênis 
para academia e dia a dia, com a li-
nha casual da Nike, Adidas e Fila.

Equipe da Top Sport em Maravilha

EM MARAVILHA
Loja Top Sport comemora oito anos 
de atendimento

Carine Arenhardt/O Líder

NOVIDADE

Maravilha implanta Programa Cívico-Militar 
na escola Raymundo Veit
Evento foi realizado na escola com a presença de lideranças

O município de Maravilha, em 
parceria com o Exército, realizou na 
tarde de quarta-feira (29) a cerimô-
nia de implantação do Programa 
Escolar Cívico-Militar (PECIM) na 
escola Raymundo Veit. O evento na 
escola contou com a presença de 

alunos, pais, professores, lideranças 
locais e a vice-governador de Santa 
Catarina, Daniela Reinehr. 

Além disso, a cerimônia teve 
uma brilhante e emocionante 
apresentação de duas músicas 
pelo coral municipal infantil de 

Maravilha, com acompanhamen-
to do Maestro Thiago Huff. 

De acordo com a secretária 
de Educação de Maravilha, Cleu-
samar Preuss, O programa será 
desenvolvido presencialmente 
com a interação de militares e 

alunos dos anos finais do ensino 
fundamental, com a gestão de 
professores, monitores, o coro-
nel Marcelo Rodrigues, profes-
sor e diretor adjunto Geovane 
e a professora e diretora Kelly 
Thaís Lucca.

Evento foi realizado com presença de alunos, professores, pais e lideranças Autoridades locais estiveram no local, junto com a vice-governadora Daniela Reinehr

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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Ensaio de 8 anos da Aléxia. Toda família fez parte deste momento, 
registrado com muito carinho pela equipe da Free Color! 

Jaíne, neste teu 
aniversário, desejo 
a você tudo de bom 
e que Deus possa 
lhe dar muita saúde, 
paz e alegria. E lem-
bre-se: A felicidade 
não é um lugar ao 
qual se chega. É um 
caminho que pre-
cisa ser percorrido. 
Parabéns!

Juliana, que Deus continue te abençoando 
grandemente. Muitas felicidades! 
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Registro lindo da 
pequena Pietra, 

no seu ensaio de 1 
aninho, feito pela 

equipe da Foto 
Zanotto. Felicidades 

princesa!

Djanaina, é seu ani-
versário, Parabéns 
por mais um ano de 
vida! Sorria, dance, 
pule de felicidade e 
celebre seu dia em 
grande estilo. Home-
nagem de familiares 
e amigos. 

Paula, Feliz 
aniversário! Que 

Deus em sua 
infinita bondade 

lhe dê tudo de 
bom. Que você 

tenha muita 
alegria, paz, 

saúde e felicida-
de. Parabéns!
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SICOOB

“Compartilhar é somar” é o 
tema do desafio que ocorre 
entre 27 de junho a 3 de julho

O Sicoob realiza diversas 
ações especiais em comemo-
ração à Semana do Coopera-
tivismo. A celebração iniciou 
em 27 de junho e segue até o 
primeiro domingo de julho (3).

As ações serão realiza-
das pelo Instituto Sicoob em 
parceria com todas as coope-
rativas do Sicoob do Brasil e 
demais cooperativas dos muni-
cípios da área de atuação, dos 
mais diversos ramos. Juntos, 
efetuarão atividades para 
difundir a cultura cooperati-
vista e dar visibilidade às boas 
práticas implementadas pelas 
cooperativas por todo país. 

Nesta edição, o Instituto 
preparou o desafio “Compar-
tilhar é somar”. Durante a se-
mana, atividades educativas e 
atos filantrópicos com a união 
das cooperativas Centrais e 
Singulares Sicoob serão reali-
zadas, promovendo, assim, um 
grande movimento. 

Ao longo da semana assun-
tos de como o cooperativismo 

transforma histórias, reali-
dades, comunidades e, por 
meio delas, marcam pessoas 
e gerações, serão abordados. 
Além do conteúdo digital, no 
sábado (2) será o Dia C, que é 
o Tradicional Movimento de 
Intercooperação, promovido 
pelas cooperativas dos municí-
pios, onde as mesmas promo-
vem um dia especial para toda 
família Cooperar e Brincar.

O Presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieiri, 
convida a todos para fazer par-
te. “O momento que estamos 
vivendo nos mostrou, mais do 
que nunca, como somos mais 
fortes juntos. É nessas horas, 
em que somos colocados fren-
te a situações desafiadoras, 
que percebemos a força que 
temos quando cooperamos. E 
isso é algo capaz de transfor-
mar vidas! Somar é nossa força 
e nossa missão é comparti-
lhar essa ideia”, comenta o 
presidente do Sicoob Credial, 
Hermes Barbieri.
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PROGRAMAÇÃO 
EM MARAVILHA
Em Maravilha tem 
programação espe-
cial, organizada pelas 
cooperativas no municí-
pio. O Dia de Cooperar 
terá ações no Espaço 
Criança Sorriso, a partir 
das 13h15, voltadas 
para toda comunidade, 
com mateada, brinque-
dos infláveis, pintura 
facial, brincadeiras e 
distribuição de pipoca 
e algodão doce para as 
crianças. 
O Dia de Cooperar é or-
ganizado pelas coope-
rativas Auriverde, Auro-
ra, Ceraçá, Coocatrans, 
Cresol, Sicoob, Sicredi, 
Sulcredi e Unicred de 
Maravilha.

COMEMORAÇÃO

Dia Internacional do Cooperativismo 
demonstra força do movimento 
CARINE ARENHARDT 

Comemorado neste sábado (2) o Dia internacio-
nal do Cooperativismo tem uma história de longa 
data. A data oficial foi criada em 1995, no entanto já 
em 1923 a Aliança Cooperativa Internacional (ACI) 
celebrou pela primeira vez o Dia Internacional. O 
cooperativismo e as cooperativas foram aos pou-
cos buscando e ganhando seu espaço. 

A comemoração passou a ser realizada anual-
mente no primeiro sábado de julho, promovendo 
ações conjuntas entre instituições ligadas ao coo-
perativismo e comunidade. O objetivo é promo-
ver o cooperativismo, aproximando as ações da 
comunidade. 

Neste ano, o tema definido pela ACI é “Coope-
rativas constroem um mundo melhor”. “Este ano 
vamos viver o nosso Dia de uma forma muito espe-
cial. É a edição centenária desta celebração e isso 

nos enche de orgulho e responsabilidade. Devemos 
mostrar ao mundo que nossa doutrina está mais 
viva do que nunca e que é fundamental para a cons-
trução de um mundo melhor. É justamente para isso 
que o slogan deste ano se orienta. As Nações Unidas 
deixaram bem claro que esse modelo econômico e 
social ajuda a construir um mundo onde ninguém 
fica de fora e onde ninguém é deixado para trás”, 
declarou o presidente da ACI, Ariel Guarco. 

Divulgação 



14 Maravilha - Sexta-Feira 1º de Julho de 2022 - ED 682Maravilha - Sexta-Feira 1º de Julho de 2022 - ED 68214

AJUDA MÚTUA

Cooperativas unem forças, talentos e pessoas
O cooperativismo tem suas origens na con-

dição humana de interdependência e necessi-
dade de conviver em grupos com aspirações 
comuns. Nenhuma cooperativa surgiu para 
celebrar ou usufruir de aspectos favoráveis de 
grupos sociais, mas para superação ou enfren-
tamento de desafios ou dificuldades encontra-
das por esses grupos no decorrer da história. 
As cooperativas, e com ela o cooperativismo, 
surgiram para unir forças, talentos e pessoas 
para se resolver problemas comuns a elas. 

E partir de pequenos grupos informais de 
ajuda mútua para se resolver pequenos pro-
blemas comuns no dia a dia das pessoas, o 
cooperativismo evoluiu, organizou-se, fortale-
ceu-se e tornou-se uma forma de organização 
social presente no mundo todo. O Cooperati-
vismo através de seu sistema cooperativista 
é constituído por cooperativas singulares dos 
mais diferentes ramos, cooperativas centrais e 
federações, que estão vinculados a Aliança Co-
operativa Internacional- ACI, tem por base os 
quadros sociais de cada uma das cooperativas 

que são, na essência, sociedades de pessoas e 
é regido por princípios e estatuto e tem uma 
ampla base legal que formaliza rege o seu fun-
cionamento. A sua origem oficial, o chamado 
cooperativismo moderno, foi em Rochadale, 
Inglaterra, no ano de 1844.

Dado a sua abrangência global e o grande 
número de cooperados espalhados pelo mun-
do, mais de um bilhão, foi criado o Dia Interna-
cional do Cooperativismo. Instituído em 1923, 
no Congresso da Aliança Cooperativa Interna-
cional - ACI, com o objetivo de comemorar, no 
primeiro sábado de julho de cada ano, a con-
fraternização de todos os povos ligados ao Co-
operativismo. Originalmente denominava-se 
“Dia da Cooperação”.

Recentemente a Assembleia Geral da 
OCB aprovou a reorganização dos ramos em 
um novo modelo. Essa reorganização levou 
em consideração uma maior uniformização, 
alinhamento e comunicação mais assertiva. 
São quase sete mil cooperativas que passam 
integrar os 7 ramos. Que vamos ver a seguir: 

Agropecuário; Crédito; Transporte; Trabalho, 
Produção de Bens e Serviços; Saúde, Consumo 
e Infraestrutura.

Vale relembrar também os 7 princípios 
do cooperativismo que são: Adesão Live e 
Voluntaria; Gestão Democrática; Participação 
Econômica dos Membros; Autonomia e Inde-
pendência; Educação Formação e Informação; 
Intercooperação e Interesse Pela Comunidade.

Dado a importância do cooperativismo, 
que neste ano será celebrado no dia 02 de ju-
lho, a Cooperativa Auriverde em parceria com 
outras cooperativas da região está desenvol-
vendo várias ações alusivas a este dia. Desta-
ca-se entre elas o Movimento Intercooperação 
que tem como objetivo realizar atividades cul-
turais, recreativas, de saúde e bem estar e de 
divulgação e promoção da doutrina coopera-
tivista, promovendo a sustentabilidade e a o 
exercício da cidadania. No Movimento Interco-
operação são parceiras da Auriverde as seguin-
tes cooperativas: Aurora Coop, Sicoob Credial, 
Sicredi Alto Uruguai, Ceraçá e Cresol.



15Maravilha - Sexta-Feira 1º de Julho de 2022 - ED 682 15Maravilha - Sexta-Feira 1º de Julho de 2022 - ED 682

é transformar juntos 
o mundo em um lugar 
melhor para todos.

Coope
rati
vismo 

As cooperativas 
constroem um 
mundo melhor com 
um jeito diferente 
de fazer negócios, 
que gera trabalho, 
renda e traz 
impactos positivos 
para toda a 
comunidade.

#vemcooperar

2 de julho de 2022 
Dia Internacional do Cooperativismo

SICREDI É PARCEIRO 

Maravilha terá programação 
especial para marcar o Dia C

No Dia Internacional do Cooperativismo (2) a 
Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG, se junta à mobili-
zação do Dia C (Dia de Cooperar), uma iniciativa 
nacional liderada pela Organização das Coope-
rativas Brasileiras (OCB), que ocorre sempre no 
primeiro sábado de julho, e que busca demons-
trar a força do cooperativismo em prol das trans-
formações sociais.

Em Maravilha, os organizadores promoverão 
um dia de voluntariado voltado para as famílias, 
principalmente, às crianças. São parceiras da inicia-
tiva as Cooperativas locais, com o apoio da prefei-
tura. As atividades iniciarão às 13h15, no Espaço 
Criança Sorriso, com a oferta de brinquedos inflá-
veis, mateada para os pais, além de lanches, como 
sanduíches, pipoca e frutas. 

Segundo a gerente do Sicredi da agência local, 
Josiane Gasperin, o Dia de Cooperar foi programa-
do por todos os representantes das Cooperativas 
parceiras e também da prefeitura, para marcar o 
Dia C, mas também para mostrar a importância 

do Cooperativismo e de as pessoas se darem con-
ta que atitudes simples podem mover o mundo, 
como diz o slogan da programação. 

“Esperamos que a nossa comunidade participe, 
se divirta e celebre conosco este dia importante. O 
Dia Internacional do Cooperativismo é uma data 
muito especial para o Sicredi, pois mobiliza milha-
res de pessoas e promove uma série de ações que 
contribuem para o desenvolvimento local. Quere-
mos fomentar o movimento de voluntariado atra-
vés da cooperação, do compartilhamento do tem-
po e do conhecimento das pessoas. Entendemos 
que assim, construiremos juntos uma sociedade 
mais próspera e solidária,” frisa a gerente Josiane. 

A programação também contará com cavalos 
da equipe do CTG Juca Ruivo para as crianças anda-
rem, os bombeiros estarão no local para tirar dúvi-
das e falarem de suas atividades diárias, serão dis-
ponibilizados desenhos para colorir e, ainda, terá 
pintura facial aos interessados. Estão convidados 
todos os alunos das escolas municipais e estaduais.

Pacto com o 
desenvolvimento 
sustentável
O apoio ao Dia C é uma das 
ações do Sicredi que mate-
rializam o seu compromisso 
com o Pacto Global, inicia-
tiva da Organização das 
Nações Unidas (ONU) que 
visa estimular as empresas 
a adotarem políticas de res-
ponsabilidade social corpora-
tiva e de sustentabilidade por 
meio da adesão a 10 princí-
pios relacionados a direitos 
humanos, trabalho, meio 
ambiente e corrupção. Ao 
aderir à iniciativa, em 2020, 
o Sicredi se comprometeu a 
contribuir com os Objetivos 
de Desenvolvimento Susten-
tável (ODS) tendo-os como 
norteadores para o seu de-
senvolvimento sustentável. 
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A Câmara de Vereadores realizou a últi-
ma sessão ordinária na segunda-feira (27) 
em Maravilha. Na pauta, um projeto de 
lei em segundo turno que trata de substi-
tuição a um projeto sobre escrituração de 
imóvel. A matéria foi aprovada pelos vere-
adores. 

Já em primeiro turno, o projeto do exe-
cutivo sobre crédito adicional de R$ 400 mil 
para a Câmara de Vereadores. O projeto 
foi aprovado em primeiro turno de forma 
unanime. Agora, retornará para votação 
em segundo turno na próxima sessão ordi-
nária. 

Ainda, projeto de autoria do Poder Le-
gislativo sobre a criação de cargo efetivo 
(Analista de TI) e alteração de atribuições e 
denominação de cargo público permanen-
te (Assessor de Imprensa e Comunicação). 
O projeto foi aprovado em primeiro turno. 

Além disso, os vereadores aprovaram 
o projeto de autoria do Vereador Mozer 
Matheus de Oliveira (PL), tendo o Verea-
dor Sérgio Luiz da Silva (MDB) como coau-
tor. O projeto denomina o espaço público 
para Centro de Educação Infantil Peque-
no Polegar. O projeto foi aprovado em pri-
meiro turno.

LEGISLATIVO

Câmara aprova projeto 
de lei na última sessão 
do mês
Vereadores debateram projetos e indicações

Sessão foi realizada na última segunda-feira 

Divulgação 

A Revista IstoÉ publicou nesta quarta-fei-
ra (29) o ranking “Melhores Cidades do Brasil 
2022”. A publicação é dividida nas categorias 
Geral, Porte Grande, Médio Porte e Pequeno 
Porte. O município de Maravilha ficou em 30ª 
colocação entre as cidades pequenas de todo 
o país. A iniciativa é da Editora Três e da Austin 
Rating e foram analisados dados públicos de 
5.565 municípios brasileiros.

O objetivo da pesquisa é classificar e mape-
ar o nível de desenvolvimento socioeconômico 
dos municípios. Foram analisados 281 indica-
dores, são eles: Indicadores Fiscais (capacida-
de de arrecadação e execução orçamentária), 
Econômicos (padrão de vida, mercado de tra-
balho, comércio exterior), Sociais (qualidade 
de vida, educação, habitação e desenvolvi-
mento humano) e Digitais (mobilidade digital 
e acesso digital ao conhecimento).

As informações foram extraídas de fontes 
como o Instituto Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), Secretaria do Tesouro Nacio-
nal (STN), Datasus, Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran), Ministério do Desenvolvi-
mento, Indústria e Comércio (MDIC), Ministé-
rio do Trabalho e Emprego (TEM), entre outras.

O prefeito Sandro Donati destaca que a 
classificação é resultado da dedicação e res-
ponsabilidade da Administração Municipal em 
oferecer qualidade de vida à população. “So-
mos um município em pleno desenvolvimento, 
com destaques econômicos e sociais, e que 
tem pessoas comprometidas e trabalhadoras. 
Nossa maior felicidade é poder compartilhar 
essa conquista com todos os maravilhenses.”, 
completa Donati.

30ª COLOCAÇÃO

Maravilha está 
entre as melhores 
cidades do Brasil
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No total, 13 cana Ao final da atividade, participantes provaram as 

receitas didatas concorrem ao título 

A programação é organizada pelo 
Coral Alemão Immer Fröhlich, da Acal-
mar de Maravilha. Esta é a 7ª edição 
do Encontro de Corais e vai ocorrer 
no Lar Convivência, neste sábado (2). 
O evento terá início às 16h30, com 
abertura oficial e na sequência apre-
sentação dos corais. 

Às 20h será servido o jantar, tendo 
o custo de R$ 40,00 por pessoa. As fi-
chas devem ser adquiridas com ante-
cedência com os coralistas. Conforme 
o presidente do grupo, Altair Reinehr, 
após a pandemia finalmente os corais 
podem retomar suas atividades, can-
tando e confraternizando.

CARINE ARENHARDT

O sorteio está marcado para o dia 12 de agosto, 
antecedendo a comemoração do Dia dos Pais. Se-
rão sorteadas camisas oficiais do Grêmio, Interna-
cional, Chapecoense e Flamengo. Para concorrer é 
preciso adquirir um número pelo valor de R$ 5,00, 
com membros da APP ou diretamente na escola 
João XXIII, em Maravilha. 

Na hora de adquirir o número é possível esco-
lher as camisas do clube preferido, para concor-
rer no sorteio. O objetivo desta ação é arrecadar 
recursos para a manutenção da escola, principal-
mente para investimentos emergenciais em es-
trutura ou serviços. 

As camisetas da Chapecoense, Flamengo e 
Grêmio foram doadas pelos consulados dos clubes 

aqui de Maravilha e estão assinadas por jogadores. 
Já do Internacional, duas foram adquiridas direta-
mente pela APP da escola e uma delas foi doada. 

EVENTO SORTEIO
Maravilha terá 
encontro de corais 
neste sábado

Escola João XXIII vai sortear camisas oficiais de 
clubes esportivos

Divulgação 

SMBV

Profissionais realizam encontro do projeto 
Viver Bem com Diabetes 
Participantes receberam informações e cartilha com receitas

Mais um encontro do projeto Viver Bem 
com Diabetes foi realizado em São Miguel da 
Boa Vista, no último dia 24, no Ginásio Muni-
cipal de Esportes. “Uma tarde com produção 
de receitas doces e salgadas. Sabemos que 
as informações são repassadas, mas mesmo 
assim muitas pessoas têm dificuldade no 
preparo das refeições e, dessa forma, em um 
preparo culinário as pessoas podem interagir 
umas com as outras solucionando essas dúvi-
das”, ressalta Janaine Perin. 

O evento começou com a fala das nu-
tricionistas sobre consumo de água, chás e 

alimentos ricos em fibras alimentares. “Tam-
bém falamos da importância de um boa noi-
te de sono e de atividade física, e como os ali-
mentos agem no organismo; mesmo sendo 
alimentos naturais podem ser prejudiciais aos 
diabéticos”, afirmam.

A enfermeira Daiane Teixeira comentou 
sobre o uso correto dos medicamentos, so-
bre a importância da insulina e exames para o 
controle e manutenção da doença. Em segui-
da foi entregue aos participantes cartilha com 
receitas. “A tarde foi de grande aprendizado, 
com muitas dúvidas solucionadas”, finalizam.

Divulgação 
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As 13 jovens que concorrem 
aos títulos de rainha, princesas 
e miss simpatia de Bom Jesus 
do Oeste já estão participando 
de uma extensa agenda de pro-
gramações, que inclui ensaios e 
preparações para o evento. 

A escolha das soberanas 
está inclusa na programação 
do aniversário de 27 anos de 
emancipação político-adminis-
trativa de Bom Jesus do Oeste. 
O evento será no dia 18 de ju-
lho, no Salão da Igreja Católica, 
a partir das 20h. Após, haverá 
baile com o grupo Os Serranos.

As vencedoras serão defini-
das pelos critérios de beleza, 
elegância, postura e desemba-
raço, simpatia e comunicação. A 
avaliação será feita por jurados 
de outras cidades, experientes 
na área da moda e entreteni-
mento. As soberanas eleitas 
representarão o município até 
o ano de 2023 em eventos e 

BOM JESUS DO OESTE

Candidatas a soberanas participam 
de ensaios e preparações
Evento será no dia 18 de julho, no Salão da Igreja Católica

No total, 13 candidatas concorrem ao título 

Evento contou com apresentações e brincadeiras

ações que envolvem a adminis-
tração municipal.

Para que as 13 jovens este-
jam preparadas no dia do bai-
le, o Departamento de Cultu-
ra, juntamente com a empresa 
Foto Fritz, estão promovendo 
ensaios para aprimorar as ha-

bilidades que serão observa-
das pelos jurados na noite do 
desfile. 

Dentro da programação de 
preparação das meninas está 
um workshop com Valéria Cris-
tina, Miss Jovem Santa Catarina 
2022. “A escolha das soberanas 

é um evento importante para o 
município que envolve muitas 
pessoas e entidades. Estamos 
trabalhando para que seja uma 
noite muito especial e que fi-
que guardada na memória das 
concorrentes”, afirma a direto-
ra de Cultura, Dryka Novais.

Foto Fritz/ Divulgação

ARRAIÁ DA EDUCAÇÃO 

Festa junina é promovida em Bom Jesus do Oeste
A tradicional Festa Junina da Rede Mu-

nicipal de Ensino de Bom Jesus do Oeste 
foi realizada no último sábado (25). As fa-
mílias do CEI Chapeuzinho Vermelho e da 
Escola Municipal Albano Borre lotaram o 
ginásio para prestigiar o Arraiá da Educa-
ção, com apresentações dos alunos.

A festa, que já é tradicional no calen-
dário escolar, contou com diversas ati-
vidades, como dança e pescaria, além 
de deliciosas comidas típicas. A secre-
tária de Educação do município e presi-
dentes das APPs agradecem a presença 
de todos.

Divulgação 
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Na última semana foi realizada 
a entrega oficial de dois equipa-
mentos para a Secretaria de Infra-
estrutura de Cunha Porã: um rolo 
compactador vibratório no valor 
de R$ 555 mil e um rompedor hi-
dráulico aplicável em escavadeira 
no valor de R$ 98 mil. 

Os equipamentos foram ad-
quiridos por meio de recursos 
destinados pela Deputada Federal 
Caroline De Toni (PL), sendo R$ 
477.500 mil, além de contraparti-
da do município no valor de R$ 
175.500 mil.

De acordo com a prefeita, Lu-
zia Vacarin, é preciso melhorar a 
frota de máquinas. “Já são vários 

CUNHA PORÃ

Secretaria de Infraestrutura recebe rolo 
compactador e rompedor
Valor total dos equipamentos é de mais de R$ 650 mil

Entrega foi promovida na sexta-feira (24) 

Consultoria foi realizada nesta semana Alunos se divertiram com apresentações e brincadeiras

Divulgação 

Desde o início do ano letivo a 
Rede Municipal de Ensino de São 
Miguel da Boa Vista implantou, 
com o apoio da administração, o 
sistema de ensino Aprende Brasil. 
O sistema está em mais de 200 
municípios brasileiros e atende 
hoje mais de 290 mil estudantes 
em 1,6 mil escolas municipais de 
todo o país. 

Além do material didático 
completo e contemporâneo, es-
tão inclusas avaliações, sistema 

de monitoramento, assessoria 
pedagógica, ambiente virtual de 
aprendizagem e formação conti-
nuada aos professores.

Em São Miguel da Boa Vista, 
desde que foi implantada a meto-
dologia de ensino, os professores 
recebem periodicamente consul-
toria. O município é atendido pela 
consultora pedagógica Michelle 
Floriani. A orientação foi realizada 
nesta nesta terça-feira (28) com as 
turmas do 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ano.

APRENDE BRASIL SÃO MIGUEL DA BOA VISTA
Professores recebem consultoria 
em São Miguel da Boa Vista

Rede Municipal de Ensino realiza Festa Junina

equipamentos que vieram, que 
estão vindo e ainda virão. Temos 
muitas riquezas em Cunha Porã 

e o objetivo da administração 
é fazer a diferença em favor do 
munícipe. Para isso também pre-

cisamos dar a infraestrutura aos 
nossos agricultores e empresá-
rios”, diz.

Divulgação 

Divulgação 

Na última sexta-feira (24) as esco-
las da Rede Municipal de Ensino de 
São Miguel da Boa Vista realizaram 
a tradicional Festa Junina. De acordo 
com a secretária de Educação, Ode-
te Conte, durante toda a semana os 
alunos contaram com comidas típicas 
no lanche e no dia de São João teve 
apresentações juninas e brincadeiras. 

Segundo Odete, as atividades fo-
ram lúdicas e serviram para as crian-
ças interagirem. “A iniciativa valeu 
para valorizar a cultura de São João. 

Foi uma alegria muito grande, desde 
a expectativa até a participação nas 
brincadeiras e nas comilanças”, disse. 

Ela, em nome de toda a equipe, 
agradece aos professores e profissio-
nais que auxiliaram na organização, 
limpeza, condução das brincadeiras 
e no lanche da semana. A Associação 
de Pais e Professores (APP) da escola 
também presenteou os alunos com 
uma lembrança de São João, além 
de todos os doces e salgados dados 
como premiação nas brincadeiras.
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OBITUÁRIO

TARIK LIMA
O cantor Tarik Lima morreu no dia 26 de ju-
nho, após um acidente de trânsito na BR-101, 
em Bayeux, na Grande João Pessoa. O músico 
foi levado ao Hospital de Trauma, mas no mo-
mento em que se preparava para fazer uma 
cirurgia de amputação de uma das pernas, 
sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. 
A namorada dele, Gabrielle Oliveira, de 22 

anos, morreu ainda no local. 

MARY MARA
A atriz Mary Mara morreu no dia 26 de 
junho, vítima de afogamento em um rio, 
aos 61 anos. Ela tinha mais de 30 anos de 
carreira, incluindo trabalhos no cinema, 
TV e palcos. Além de atuar em Dexter e 
Criminal Minds, somou trabalhos em obras 
como Law & Order e Assassinato no Cen-

tral Park.

LEONARDO DEL VECCHIO
O empresário italiano Leonardo Del Vec-
chio, dono da Ray-Ban, morreu no dia 27 
de junho, aos 87 anos. Ele começou a vida 
profissional como fornecedor de peças de 
armação para fabricantes locais de óculos. 
Atualmente, a fortuna de Del Vecchio é 

avaliada em US$ 25,7 bilhões.

JADSON NEIFF
O dançarino de brega-funk Jadson Nei-
ff morreu no dia 29 de junho, vítima de 
acidente de trânsito, aos 22 anos. Ele era 
integrante do grupo Os Neiffs, famoso nas 
redes sociais e com mais de 800 mil segui-

dores só no Instagram.

FÁTIMA TEREZINHA 
DE SALES
Faleceu no dia 23 de junho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, 
aos 59 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guaracia-

ba e sepultado no cemitério municipal.

EVERSON BRUCH
Faleceu no dia 26 de junho, aos 33 anos. Seu corpo foi velado na 
Casa Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no cemitério 

de Tigrinhos. 

DANILO ANTÔNIO TODESCHINI
Faleceu no dia 26 de junho, no Hospital de Palma Sola, aos 84 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha São Cristóvão, em 

Anchieta, e sepultado no cemitério da comunidade.

CECÍLIA KOVALSKI MITTMANN
Faleceu no dia 26 de junho, no Hospital Casa Vitta, aos 93 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha Polaca, em Barra Bonita, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

NADIR LAZZAROTTO
Faleceu no dia 27 de junho, no Hospital de Modelo, aos 70 anos. 
Seu corpo foi velado no clube de idosos de Bom Jesus do Oeste e 

sepultado no cemitério municipal de Bom Jesus Do Oeste. 

MARIVETE ZAMBIAZI FORTES
Faleceu no dia 28 de junho, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 49 anos. Seu corpo foi velado na capela mortuária do 
Bairro São Jorge e sepultado no cemitério municipal de São Miguel 

do Oeste. 

IDEREY LERMEN
Faleceu no dia 28 de junho, em sua residência, aos 77 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Luterana Santa Cruz, de Paraíso, e sepul-

tado no cemitério municipal de Paraíso.

MARISA ILEI BERNAT
Faleceu no dia 28 de junho, no Hospital Regional, aos 82 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica do Bairro São Luiz e encaminha-

do para o crematório Dom José, em Santa Rosa.  

ÍRIS HOFFMANN
Faleceu no dia 28 de junho, no Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de 

Guaraciaba e sepultado no cemitério municipal.

SALETE JOIRA CONTINI
Faleceu no dia 29 de junho, no Hospital de Maravilha, aos 59 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Anchieta e sepultado no 

cemitério municipal.

SILON ROQUE FLORES
Faleceu no dia 29 de junho, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 69 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica do Bair-

ro Estrela e sepultado no Parque Memorial Jardim dos Ipês.

ERMELITA HARDY GREFF
Faleceu no dia 29 de junho, no Hospital de Cunha Porã, aos 88 
anos. Seu corpo foi velado na capela mortuária municipal de mara-

vilha e sepultado no cemitério municipal de maravilha. 

FRANCISCO JOSE PREDIGER 
Faleceu no dia 29 de junho, no Hospital de Paraíso, aos 84 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil e sepultado no cemitério municipal de Paraíso.
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Um homem de 55 anos morreu 
atropelado às 19h20 de domingo 
(26) em Linha Biguá, no interior do 
município de Iraceminha. O atrope-
lamento envolveu um Fiat Uno, pla-
cas de Iraceminha, conduzido por 
um jovem de 19 anos, que permane-
ceu no local para prestar socorro. 

O Corpo de Bombeiros de Mara-
vilha foi acionado e constatou graves 
ferimentos, principalmente na cabe-
ça. O homem estava deitado no as-
falto, sem os sinais vitais. Ele recebeu 
o atendimento padrão no local e foi 
encaminhado para o Hospital São 
José, onde a morte foi constatada.

TRAGÉDIA

Motociclista cai em buraco e morre 
atropelado por caminhão na BR-158
Acidente foi registrado nas proximidades do Belvedere

Um grave acidente de trân-
sito deixou uma vítima fatal na 
noite de segunda-feira (27), na 
BR-158, entre Maravilha e Cunha 
Porã, nas proximidades do Belve-

dere. O motociclista, de 20 anos, 
Vitor Alexandre Kehl, caiu na pis-
ta, acabou sendo atropelado por 
um caminhão e morreu no local. 

A motocicleta pegou fogo 

após o acidente. Conforme in-
formações repassadas no local 
do acidente para o jornalismo da 
Rádio Líder, a queda teria ocorri-
do após o motociclista passar por 

um buraco na rodovia.
O trecho foi bloqueado nos 

dois sentidos e foi liberado por 
volta de 21h, mais de duas horas 
depois.

Pista ficou interditada nos dois sentidos por duas horas BR-158 apresentava inúmeros buracos no local do acidente

Fotos: Ederson Abi /O Líder

TRÂNSITO
Homem morre 
atropelado no interior 
de Iraceminha

POLÍCIA CIVIL
Em fala polêmica, delegado critica superdimensionamento de 
caso do cão e pede mesmo empenho para causas humanas

O delegado da Polícia Civil, 
João Luiz Miotto, foi o entrevista-
do na manhã de terça-feira (28) no 
programa Atualidades da Rádio 
Líder e analisou o caso do cachor-
ro que foi morto neste mês em 
Maravilha. Na ocasião do crime, 
um empresário ofereceu R$ 20,00 
para dois homens matarem o cão. 

O caso tomou ampla reper-
cussão e mobilizou uma manifes-
tação no último sábado (25) pelas 
ruas de Maravilha, com a organiza-
ção da ONG Ame Bicho. 

O delegado afirmou que indi-
ciou os envolvidos por crime de 
maus-tratos e encaminhou a in-

vestigação para o Ministério Públi-
co. 

Durante a entrevista, o delega-
do fez uma reflexão sobre a pro-
porção que o caso ganhou e abor-
dou a falta de mobilização pelas 
causas humanas, como crimes de 

abuso sexual. Ele analisou o super-
dimensionamento do caso do cão 
morto e afirmou que não há mani-
festações quando ocorrem crimes 
como estupro, ou, a necessidade 
de mais efetivo para a polícia com-
bater os crimes no município. “En-
quanto isso, temos casos gravíssi-
mos que aconteceram na cidade 
e a gente não observa o mesmo 
empenho da população”, afirmou. 

Assim, o delegado disse que 
entende a causa animal, mas gos-
taria do mesmo empenho da co-
munidade para manifestar contra 
outras situações, como crimes 
contra as pessoas.

Delegado concedeu entrevista para a 
Rádio Líder nesta semana

Ederson Abi /O Líder
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Na tarde de terça-feira (28), 
uma operação desencadeada pe-
las polícias Civil e Militar, resultou 
na interdição da Boate Cardeal, 
localizada às margens da BR 282, 
no interior de Descanso.

Conforme o Delegado de Po-
lícia Civil, Cléverson Müller, as 
equipes policiais cumpriram uma 
Ordem Judicial de suspensão 
das atividades da boate em que 
na madrugada de hoje (28), uma 

Na noite de quarta-feira (29), 
dando continuidade á operação 
Hórus, a Polícia Militar abordou 
um ônibus e, durante buscas, 
localizou na lixeira do banheiro, 
embaixo do saco de lixo, duas 
pistolas Marca EMTAN, Mode-
los Ramon, calibre 9mm com 
numeração suprimida.

Diante da situação, os poli-
ciais conversaram com os pas-
sageiros do veículo os quais 
relataram que um dos passagei-
ros foi ao banheiro por diversas 
vezes durante a viagem. 

Foi aplicado o cão de faro 
Zeus no interior do ônibus sen-
do que o cão teve mudança de 
comportamento no celular e 

Local já foi alvo de ações em outras oportunidades

Armas foram recolhidas pela Polícia Militar

Porta foi lacrada e proprietários vão responder pelos crimes

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

FLAGRANTE
PM encontra armas de fogo escondidas em lixeira de ônibus

Polícia Militar

INVESTIGAÇÃO

Polícia interdita boate onde 
adolescente de 16 anos estava 
Ação contou com participação da Polícia Civil e Militar

adolescente de 16 anos, que es-
tava sendo submetida a traba-
lhos de prostituição. 

Conforme Müller, por diver-
sas vezes o local foi alvo de fis-

calização das forças policiais, 
resultando na localização de en-
torpecentes e flagrando outras 
irregularidades no estabeleci-
mento. 

nos pertences do suspeito. Os 
policiais conversaram com o 
homem, o qual relatou não ser 

usuário de entorpecentes, e 
que costuma ir ao Paraguai rea-
lizar compras, porém desta vez 

foi a passeio. 
Diante dos fatos foi realiza-

do contato com a Polícia Civil, 
que foi até o local e colheu os 
depoimentos dos passageiros 
e do possível suspeito, sen-
do posteriormente deslocado 
até a Delegacia de Polícia Ci-
vil para realizar a entrega das 
armas apreendidas e dar con-
tinuidade aos procedimentos 
pertinentes. 

Conforme a Polícia Militar, o 
celular do suspeito foi apreen-
dido pelos agentes da Polícia 
Civil no local da abordagem, 
bem como as armas de fogo lo-
calizadas no interior do banhei-
ro do coletivo.
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De sexta-feira (24) a domingo 
(26), na cidade de Pinhalzinho acon-
teceu a fase regional da Olesc. As 
equipes feminina e masculina da 
Secretaria de Esportes, Juventude 
e Lazer/Vida Vôlei Maravilha com-
petiram com o comando do profes-
sor Thomas Zardo.

No Feminino, vitória sobre 

Cunha Porã 3 sets a 0, Itapiranga vi-
tória pelo mesmo placar, e derrota 
para Guaraciaba também por 3 sets 
a 0, com esse resultado as meninas 
de Maravilha conquistaram o se-
gundo lugar. Na semifinal a repre-
sentação de Maravilha enfrentou 
novamente Guaraciaba e perdeu 
por 3 sets a 0. Na disputa de tercei-

ro lugar derrota para Concórdia por 
3 sets a 1 e assim Maravilha ficou na 
quarta colocação competição.

Já no masculino, na primeira 
fase vitória sobre Palmitos 3 sets a 
0, e Chapecó outra vitória pelo mes-
mo placar. Com as duas vitórias Ma-
ravilha classificou direto para semi-
final quando enfrentou Faxinal dos 

Guedes e mais uma vitória por 3 
sets a 0. Na final Maravilha enfren-
tou Pinhalzinho e ganhou por 3 sets 
a 0 e levantou o troféu principal do 
Regional e garantiu vaga para fase 
estadual. “Nosso próximo compro-
misso será Liga Oeste de vôlei cate-
goria sub-17 aqui em Maravilha no 
domingo”, lembra Zardo.

O Campeonato 
Municipal de Futebol 
de Maravilha apre-
senta os classificados 
para a fase semifinal. 
No último domingo 
(26), aconteceu a últi-
ma rodada da fase de 
classificação e os re-
sultados na aspirante 
foram de Madalozo 1 x 5 Primave-
ra Alta; 4S 2 x 2 Bairro Floresta; Água 
Parada 1 x 2 Bela Vista. Na semifinal 
se enfrentam: Primavera Alta x Bela 
Vista e 4S x Água Parada. 

Na categoria principal os resulta-
dos foram: Madalozo 1 x 1 Primave-
ra Alta; 4S 2 x 3 Bairro; Água Parada 
0 x 1 Bela Vista. Nas semifinais os 
confrontos são: Madalozzo x Bella 

Vista e União do Bairro x 4s.
Neste domingo (03), acontece 

um jogo pela categoria aspirante e 
um jogo pela principal. A partir de 
agora as rodadas acontecem no 
Estádio Doutor José Leal Filho. Às 
13h45, pela aspirante tem Canari-
nho da Primavera Alta x 4S Amizade 
e pela principal, às 15h45 jogam 4S x 
União do Bairro Floresta. 

INVICTO

Vôlei masculino de Maravilha é campeão 
do regional Olesc
Conquista veio depois da vitória contra os donos da casa

Meninas ficaram em quarto lugar geral Rapazes de Maravilha conquistaram a vaga para a fase estadual

Fotos: Divulgação 

FUTEBOLFUTSAL
Municipal de Maravilha entra na fase quente Sub-15 conquista resultado positivo pela 

Liga Catarinense

A noite de terça-feira (28), foi 
de vitória da equipe sub-15 de 
futsal da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer/Acema de Ma-
ravilha, comandada pelo técnico, 
Gian Mauro Silva. Pela Liga Cata-
rinense da categoria jogando no 

Ginásio Gelso Tadeu Melo Lara os 
meninos de Maravilha venceram 
Coronel Freitas pelo placar de 5 a 
1. Os gols de Maravilha saíram dos 
pés de Lucas e Alyson duas vezes 
cada e Enzo marcou um. Lucas é 
artilheiro da equipe com oito gols. 

Divulgação 

Jogo foi realizado no ginásio municipal de Maravilha
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Começou no domingo (26), a fase 
quartas de finais do Campeonato Esta-
dual de Futebol Não Profissional – Taça 
Unsa Bier. O CRM enfrentou a equipe de 
São Lourenço do Oeste em casa e per-
deu pelo placar de 1 a 0. Agora, domingo 
(3), precisa fora de casa reverter o placar 
para conquistar a vaga às semifinais da 
competição. A equipe de Maravilha para 
se classificar precisa vencer por dois gols 
de diferença. 

No jogo de domingo (26), em jogada 
pela direita Marcio Reis cruza quando 
acha Adriano livre para marcar, aos três 
minutos. Depois os maravilhenses pre-
cisam ir para cima e tem lateral Zatt ex-
pulso e mesmo com um a menos o CRM 
tem boas chances. No segundo tempo 
duas chances claras de gol para o CRM 
e a bola bate na trave. O São Lourenço 
também criou oportunidades, mas o pla-
car ficou em 1 a 0 para os visitantes.  

ESTADUAL

CRM perde em casa 
pelas quartas de finais 
CRM sofre gol aos três minutos de jogo e tem um 
jogador expulso 

CRM precisa ganhar de pelo menos dois gols de diferença no domingo Meninas foram campeãs invictas e conquistaram a vaga para o Estadual

Divulgação 

Na segunda-feira (27) 
aconteceu em Maravilha a 
etapa Regional dos Jogos 
Escolarres de Santa Cata-
rina (Jesc) de15 a 17 anos 
na modalidade de vôlei de 
praia. A equipe da SEJL/ 
Vida Vôlei Maravilha parti-
cipou com duas duplas, no 
naipe feminino represen-
tou a Escola de Educação 
Básica (E.E.B) Nossa Senho-
ra da Salete, Laura Gotardo 
e Roberta Rodrigues, no 
masculino representando 
E.E.B João XXIII, Henrique 
Biazi e Yuri Andretta.

No masculino veio o 
vice-campeonato, derrota 
para Palmitos por 2 sets a 
0 e vitória contra Chapecó 
por 2 sets a 0.

No naipe feminino veio 
o primeiro lugar invictas, 
vitórias sobre Palmitos e 
Chapecó por dois 2 sets a 
0, com esse resultado con-
quistaram a vaga para fase 
Estadual em Criciúma no 
mês de julho.

O próximo compromis-
so é pela Liga Oeste Sub-
17 no naipe masculino em 
maravilha domingo (03).

O município de São Miguel da 
Boa Vista foi representado pela Es-
cola de Educação Básica (EEB), Os-
car Majolo nos Jogos Escolares 
de Santa Catarina (Jesc), fase re-
gional, nas modalidades de futsal 
masculino e feminino e atletismo 
de 15 a 17 anos e de 12 a 14 anos 
em Maravilha. 

No futsal as equipes jogaram 
apenas a primeira fase e no atletis-
mo a representação Miguel boa-vis-
tense trouxe medalhas. 
- JESC DE 12 A 14 MASCULINO 
Salto em distância 
Adriano Kirchoff, 2º lugar

Corrida 800 metros 
Bruno Luft, 3º lugar 
Corrida 3 mil metros 
Kauã de Moura 
- JESC DE 12 A 14 FEMININO 
Salto em altura 
Cauani Nicoli Kreuzberg, 3º lugar
Corrida 150 metros 
Marina Thiago, 2º lugar 
Salto em altura 
Marina Miorando, 1º lugar
Cauani Nicoli Kreuzberg, 3º lugar
Corrida 2 mil metros 
Maria Eduarda Greseli, 1º lugar 
Classificadas para a fase seletiva 
Marina Miorando, altura e Ma-

ria Eduarda Greseli corrida 2 mil 
metros 
- FEMININO DE 15 A 17 ANOS 
Salto em altura 
Jamile Greseli, 3º lugar
Salto em Distância 
Letícia de Souza, 3º lugar
Lançamento de dardo
Emanieli Chiesa, 2º lugar
Emili Chiesa, 3º lugar
Arremesso de peso 
Emanueli Chiesa, 2º lugar
Corrida 100 metros 
Gabriela Dalmagro, 2º lugar 
Corrida 400 metros 
Fernanda dos Santos, 2º lugar 

Corrida 800 metros
Rafaela Dalmagro, 1º lugar e Nata-
cha Sebastiany, 3º lugar
Corrida 3 mil metros 
Gabriela Dalmagro, 1º lugar e Fer-
nanda dos Santos, 2º lugar
Classificadas para a fase estadual 
Rafaela Dalmagro, corrida 800 me-
tros 
Gabriela Dalmagro, corrida 3 mil 
metros 
Emanueli Chiesa, arremesso de 
peso
- ATLETISMO MASCULINO 
Corrida 3 mil metros 
Itamar Noé Caye, 3º lugar

BONS RESULTADOS

São Miguel da Boa Vista conquista 13 medalhas no Jesc 

CAMPEÃS
Vôlei de praia de Maravilha é 
destaque regional Jesc

Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

CRM 0 X 1 SÃO LOURENÇO 

A partida foi bem disputada e ambas as equipes tiveram 
suas chances. São Lourenço aproveitou a desatenção da de-
fesa do CRM e abriu o placar logo aos três minutos. Márcio 
Reis faz a jogada para o centroavante Adriano finalizar. CRM 
teve a oportunidade para empatar, atacante Emerson errou 
a finalização. Time visitante respondeu logo na sequência 
perdendo um gol incrível, Adriano finalizou chutando bem 
próximo do poste e a bola foi pra fora.

EXPULSÃO

O lance que muda definitivamente o 
rumo da partida. Foi a expulsão do 
atleta Zatt. Entrada violenta no Ade-
mir Sopa. Corretamente expulso! Ação 
temerária. Árbitro deu cartão amarelo 
para o jogador de Maravilha e, depois, 
mudou de ideia e apresentou o cartão 
vermelho. Teve muita reclamação por 
parte dos jogadores do Clube Recreati-
vo Maravilha. O árbitro agiu de forma 
correta no lance.

UM A MENOS

Em desvantagem 
no placar e um atleta 
a menos a situação 
ficou dramática. 
Márcio Reis, depois 
de uma cobrança de 
escanteio cabeceia 
para fora. Completa-
mente livre de mar-
cação. Precisando do 
resultado o CRM foi 
pra cima e controlou 
mais o jogo. Porém, 
São Lourenço soube 
segurar bem o ím-
peto da equipe da 
casa. Tocando a bola 
e matando as jogadas 
com faltas.

SEGUNDO TEMPO

Clube Recreativo Maravi-
lha atacou forte com Gima 
colocando a bola no poste. 
Após o susto, time visitante 
começou uma pressão exi-
gindo trabalho do goleiro 
Índio, fazendo no mínimo 
duas defesas importantes. 
Márcio Reis perdeu um gol 
incrível chutando fora, para 
sorte do CRM. Aos vinte 
minutos do segundo tempo 
as alterações. Técnico Ody 
mexeu por atacado. Entre 
as mudanças, gostei da 
movimentação do jogador 
Fumaça. CRM cresceu de 
produção! Criando jogadas 
pelas extremas. 

CHANCES 

Aos 31 minutos uma cobrança de falta, zagueiro Lova-
tel de muito longe, bate para fora. São Lourenço volta 
a assustar aos 37 minutos, com chute de fora da área. 
Goleiro Índio colocou para escanteio. Já aos 42, Fuma-
ça sofre falta na entrada da grande área. A cobrança 
não deu em nada. CRM poderia ter caprichado um 
pouco mais, foi displicente. A chance de empatar o 
jogo veio nos acréscimos, 46 minutos, bola no traves-
são. Levantamento para a área, Mano toca e a bola 
beija o travessão. 

FINAL

Clube Recreativo Maravilha 0 X 
1 São Lourenço. Se não for na base 
do sofrimento não é CRM. A classi-
ficação tá muito difícil. O risco de 
cair fora do Estadual de Amadores 
ficou gigantesco. Vão ter que jogar 
muito em São Lourenço do Oeste. 
Falo isso porque o time deles é uma 
baita equipe. E, sendo bem sincero, 
não tô nada confiante que vai virar 
fora de casa. Não é bem assim. O 
time dos caras é bom, não são bo-
bos. A única esperança é que o CRM 
faça um jogo heroico, uma partida 
para entrar na história.


