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MARAVILHA
Município deve 
lançar uma licitação 
para reparar 
estragos e fazer 
as adequações 
necessárias na 
estrutura já existente 

A estação mais fria do ano 
começa oficialmente na 
próxima terça-feira e deve 
ser rigorosa neste ano 

SECRETÁRIA FALA SOBRE OBRAS 
NO CENTRO ESPECIALIZADO 
EM SAÚDE E NECESSIDADE DE 
REFORMA NO PRIMEIRO PISO

INFRAESTRUTURA 

FUGINDO DO FRIO

FECIMAR 2022
Engenheiro atualiza andamento 
das obras do contorno viário 

Maravilhenses buscam 
destinos mais quentes para 
viajar no inverno 

Parque do Tomatão vai receber reforma e ampliação
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Bispo Dom Odelir José Magri estará em Maravilha 

ROTEIRO

Bispo Dom Odelir visita Maravilha neste fim de semana 
CLEITON FERRASSO

O bispo Dom Odelir José Magri 
cumpre roteiro em Maravilha neste 
fim de semana. A programação inicia 
a partir desta sexta-feira (17) na igre-
ja Matriz, à tarde ele visita o gabinete 
do prefeito e à noite encontro com 
lideranças na igreja. A missa na igreja 
matriz ocorre sábado (18) às 19h. 

A agenda segue no sábado (18) 
com visita aos detentos, depois se-
gue para São Miguel da Boa Vista 

onde almoça com lideranças locais. 
À tarde, o bispo segue até Flor do 
Sertão. No período da noite, Dom 
Odelir realiza missa na igreja matriz 
de Maravilha. 

A programação se encerra no do-
mingo (19) com missa em Tigrinhos e 
Linha Sanga Silva. Segundo o agente 
da Pastoral da igreja São José Ope-
rário, José Lorenzini, o bispo costu-
ma visitar as paróquias para acom-
panhar o trabalho e se reunir com 
lideranças. 

Divulgação 
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

CARINE ARENHARDT

O andamento das obras de amplia-
ção no Centro Especializado em Saúde 
em Maravilha vem gerando alguns ques-
tionamentos sobre os estragos causados 
no primeiro piso. A construtora que ven-
ceu a licitação trabalha na construção do 
segundo e terceiro pavimento e logo no 
início da obra precisou fazer a retirada do 
telhado, o que causou transtornos prin-
cipalmente em dias chuvosos, com água 
descendo para o primeiro piso. 

O espaço não está sendo usado atual-
mente e conforme a secretária de Saúde, 
Miriane Sartori, já estava previsto que a 
obra na parte superior afetaria a estrutu-
ra no primeiro andar. O município já pre-
via a necessidade de uma reforma na es-
trutura atual, após as obras de ampliação. 

“Quando a água entra sempre acaba 
causando algum estrago, então alguns es-
paços vão ter que ser reformados, todos 
terão que ser lavados e algumas coisas se-
rão trocadas. Ficou pendente ainda da ou-

AMPLIAÇÃO EM ANDAMENTO

Secretária fala sobre obras no Centro 
de Saúde e necessidade de reforma no 
primeiro piso
Novos investimentos 
não são de 
responsabilidade da 
empresa que executa 
a obra nos pavimentos 
superiores 

NOVA LICITAÇÃO 
A secretária reforça que 
esses novos investimen-
tos não são de respon-
sabilidade da empresa 
que executa a obra nos 
pavimentos superio-
res. O governo munici-
pal vai lançar uma nova 
licitação para fazer essa 
reforma e adequações 
necessárias no primei-
ro piso. Essa licitação 
deve ser feita assim que 
a empresa, responsá-
vel pela obra de amplia-
ção, fazer a colocação 
das aberturas e garan-
tir que não vai mais cho-
ver no andar de baixo. 

O início da obra de ampliação 
foi autorizado em outubro do 
ano passado e conforme Mi-
riane a expectativa de entrega 
é para dezembro deste ano.  O 
trabalho é feito pela Constru-
tora Solo, de Concórdia, que 
venceu a licitação. 
O investimento é de R$ 
2.835.853,38, para constru-
ção do segundo e terceiro 
piso. O segundo pavimento 
fica pronto para uso e o 
último andar será concluído 
em outra etapa, com novos 
investimentos na parte de 
acabamentos. A área total 
é superior a 1,8 mil metros 
quadrados. 
Com a obra pronta, o primei-
ro piso segue com os atendi-
mentos de três UBS, (Centros 
1, 3 e 4) e outras especialida-
des já oferecidas como orto-
pedia, pediatria, infectologia 
e ginecologia. A secretaria de 
Saúde migra para o segundo 
pavimento, onde também vai 
funcionar o Centro de Especia-
lidades Odontológicas (CEO), 
Clínica de Fisioterapia, Nutri-
cionista, Vigilância Sanitária e 
de Combate a Dengue. 

tra obra a colocação do material para iden-
tificação dos espaços, que também será 
feito junto com essa reforma”, explica.  Na 
área externa também serão necessárias al-
terações na parte da fachada. 

OBRA DEVE SER 
FINALIZADA  EM 
DEZEMBRO

Obra de ampliação deve ser concluída em dezembro

Secretária de Saúde, Miriane Sartori, fala sobre a obra

Divulgação 

Carine Arenhardt/O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

PLANOS DE SAÚDE 
COM NOVAS REGRAS

O STJ sacramentou o assunto relaciona-
do as coberturas dos planos de saúde. Ago-
ra, o plano estará cobrindo apenas aquilo 
que for efetivamente contratado pelo clien-
te. O que acontecia antes era que, como 
havia omissões, os clientes ingressavam em 
juízo, requerendo tratamentos não contra-
tados e, via de regra, acabavam ganhando 
liminares e se beneficiando. Pois bem. Ago-
ra a situação foi regulamentada após deci-
são do Superior Tribunal de Justiça. Passa a 
valer a obrigatoriedade, por parte do plano, 
apenas para aqueles serviços efetivamente 
contratados, que estejam na lista da ANS 
(Agência Nacional de Saúde) e devidamen-
te discriminados. Chamamos, na linguagem 
jurídica, de itens “taxativos”, ou seja, o aten-
dimento ficará adstrito apenas ao que esti-
ver escrito, positivado no plano. Isto enseja 
uma atenção especial por parte do cliente/
usuário do plano de saúde, principalmente 
ao contratar. Entendo também que os ven-
dedores de planos deverão se esmerar em 
explicar muito bem, detalhadamente, tudo 
o que o cidadão estiver contratando. Até 
porque não haverá exceções fora aquelas 
que ali estiverem especificadas. Por con-
ta disso, uma explicação detalhada, esme-
rada, esmiuçada, é importante para que o 
consumidor não acabe comprando “gato 
por lebre”, como se diz, e que isto vá gerar 
outras situações litigiosas no futuro.

MEDIDA SEMELHANTE 
PARA SEGUROS

Isto já estava sendo amplamente aplicado em 
questões de seguros. Hoje, o cliente tem a cobertura 
devidamente estipulada e as coberturas não vão 
nada além daquilo que for contratado. Por exemplo, 
se o cliente contratou uma cobertura de até cem 
mil reais, e o sinistro chegou a cento e cinquenta, 
terá que arcar com os cinquenta restantes. Com 
os planos de saúde, a situação será semelhante. 
Apenas o que for contratado – e descrito – no 
contrato, irá valer a título de cobertura. Acho justo. 
Paga-se pelo que se contrata. 

COMO FICAM OS PLANOS 
VIGENTES E TRATAMENTOS

Quanto a tratamentos vigentes, que não estivessem esti-
pulados nos planos, ganhos até em vias judiciais, nada muda. 
A administradora do plano terá que continuar pagando nor-
malmente. Já em relação a planos vigentes, estes não perdem 
validade e permanecem normais, como estão, até o final do 
período. Acredito que ao final, quando da renovação, deverão 
ser feitas as adequações aos novos entendimentos legais, o 
que sem dúvida, será uma necessidade. Mas sua validade per-
manece normal, do mesmo jeito e forma, com as coberturas 
ali estipuladas também da mesma maneira. Resumidamente, é 
isto que foi determinado pelo STJ.
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INFRAESTRUTURA

Contorno tem todo traçado aberto e obras 
avançam para fase de detonações de rochas 
Engenheiro da prefeitura atualiza andamento dos trabalhos 

CARINE ARENHARDT 

Com 10 meses de obra, o contorno viário 
de Maravilha já está com todo traçado, de 9,5 
quilômetros, aberto e avança com a fase de de-
tonações de rochas, escavações e algumas dre-
nagens. As equipes se concentram em pontos 
próximo da cidade e também no acesso a estra-
da geral que vai a Bom Jesus do Oeste. 

Após essa parte de terraplanagem do tre-
cho, a empresa deve voltar no início do traje-
to, no entroncamento com as BRs 282 e 158, 
para iniciar a pavimentação. O asfalto será co-
locado apenas no trecho inicial de 1,5 quilô-
metros, conforme estipulado no projeto desta 
primeira etapa. 

No entroncamento ainda vai ocorrer o ajuste 
da altura da pista, o que deve ser definido com 
a confirmação da obra do elevado que vai ligar 
as BRs ao contorno. Já no final do trecho, que 
vai ligar o contorno ao novo asfalto de acesso a 
Bom Jesus do Oeste, terá uma grande rotatória, 
para garantir o fluxo dos veículos. 

Trabalho de detonação de rochas e escavação, próximo a cidade 

PRAZO INICIAL ERA 
DE 12 MESES 

Conforme o engenheiro da 
prefeitura, Jorge Dummer, o 
período chuvoso dos últimos 
três meses acabou atrasando o 
andamento das obras. Ele res-
salta que alguns imprevistos 
com deslocamento de redes de 
água e energia também afeta-
ram o andamento do cronogra-
ma, o que deve comprometer a 
estimativa inicial de 12 meses 
de obra. Dummer acredita que 
a empresa vai precisar de um 
aditivo no prazo. 

TRÁFEGO 
PESADO

O contorno viário foi 
projetado para supor-
tar um fluxo de veí-
culos pesados sobre 
a pista. O preparo 
da base, assim como 
toda execução do pro-
jeto buscam garantir 
que a obra tenha 
durabilidade e suporte 
cargas pesadas. 
As duas pistas devem 
somar uma largura 
de sete metros (3,5 
metros cada), mais 
dois metros de acos-
tamento em cada 
lateral.  O contorno 
tem um padrão de SC 
e BR, o que deve ga-
rantir a durabilidade 
do asfalto e o aten-
dimento da demanda 
do tráfego de veícu-
los de carga.  O inves-
timento nesta obra é 
de R$ 14.240.072,73, 
recurso que foi desti-
nado pelo governo do 
Estado.
O trecho já está libe-
rado para o tráfego 
de veículos, no entan-
to com alguns trans-
tornos já esperados 
pelo andamento das 
obras.
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TURISMO

Os destinos mais procurados pelos 
maravilhenses para viajar na estação 
mais fria do ano
Conforme o meteorologista 
Piter Scheuer, inverno começa 
no próximo dia 21 e promete 
ser rigoroso 

CAMILLA CONSTANTIN

Com a chegada das baixas temperaturas, a maioria das 
pessoas está buscando destinos no Nordeste para fugir 
do frio. De acordo com a equipe da MS Viagens e Tu-
rismo, a procura por praia, calor, pé na areia e cerveja 
gelada aumenta nesta época. 

Segundo a agência, os destinos mais desejados pe-
los maravilhenses no momento são: Porto de Galinhas, 
Fortaleza, Maceió e Natal. “As cidades são badaladas e 
contam com uma estrutura ótima para receber os tu-
ristas. Possuem comida típica e gostosa e muitos luga-
res para conhecer. Também percebemos aumento na 
procura de lazer para as crianças. Atualmente a família 
prefere algo onde possam relaxar e entreter a criança-
da”, destacam.

Porém, existem muitas opções para curtir o frio e, 
para muitos, o inverno é bem-vindo, principalmente 
acompanhado de bons vinhos e hospedagens incríveis. 
“Os destinos queridinhos desse ano são: Gramado, Uru-
bici e Bento Gonçalves, para aproveitar o frio de manei-
ra quentinha e relaxante. A comida é um dos principais 
atrativos dessa época, até porque a culinária dos restau-
rantes desses destinos é típica para essa estação”, dizem.

PREVISÃO
Nos últimos dias, ainda no outono, uma massa de ar polar trouxe as menores 
temperaturas do ano até o momento, favorecendo a formação de geadas. De 
acordo com o meteorologista Piter Scheuer, o inverno – que começa oficial-
mente na terça-feira (21) – não deve ser diferente, contando com temperatu-
ras abaixo da média climatológica e ondas de frio que devem trazer tempera-
turas negativas. 
Ele destaca que o inverno será rigoroso. “O mês de julho deve seguir com tem-
peraturas próximas ou abaixo da média, com chuvas mal distribuídas”, diz. 
Scheuer afirma que a primeira quinzena de agosto também será marcada 
por tempo seco, com alternância entre dias muito frios e períodos de calor, 
até mesmo com algum “veranico”. Chuvas serão mais frequentes na segunda 
quinzena do mês.

Inverno de 2022 deve contar com temperaturas abaixo da média 

Piscinas naturais de Porto de Galinhas, em Pernambuco Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS)

Arquivo/O Líder

Fotos: Divulgação 
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

O que é a incontinência urinária e 
qual sua importância?

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

Quem pode ter incontinência uriná-
ria e quais são os fatores de risco?

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

Além da idade, outros fatores que 
aumentam o risco de apresentar incon-
tinência urinária são: o diabetes, a obesi-
dade e a presença de doenças neurológi-

cas. Nas mulheres, a falta de estrógeno 
parece também ter alguma importância.

Crianças também podem ter inconti-
nência urinária. O controle completo da 
bexiga geralmente se estabelece até os 
5 anos. Até esta idade, muitas crianças 
ainda apresentam perdas urinárias du-
rante o sono, o que chamamos de enure-
se. Pode ser causa de muita ansiedade e 
frustração para a criança e para os pais. 
Este é um problema quase sempre tran-
sitório e de fácil tratamento. Algumas 
crianças podem ter incontinência uriná-
ria durante o dia e infecções urinárias. 
Nestes casos é necessária maior atenção 
e identificação da causa do problema.

Existem diferentes tipos principais 
de incontinência urinária?

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

A incontinência urinária de urgência é 
a queixa de perda de urina acompanhada 
ou precedida pela sensação de urgência 
para urinar. A pessoa sente uma vontade 
repentina e incontrolável de urinar e não 

6 perguntas sobre incontinência urinária
Para entender um pouco mais a incontinência urinária, 

veja essa lista de dúvidas e respostas
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incontinência urinária?
A avaliação inicial se baseia na 

história clínica, para caracterizar 
os sintomas e o tipo de inconti-
nência. O exame físico e alguns 
poucos exames laboratoriais são 
importantes para confirmar o 
diagnóstico e excluir problemas 
de maior gravidade que requei-
ram exames específicos. É fun-
damental avaliar o impacto da 
incontinência urinária na quali-
dade de vida e o desejo do pa-
ciente de ser tratado.

Quem precisa de tratamento 
para a incontinência urinária?

Esta é uma questão importan-
te, pois nem todos precisam ser 
tratados. Na maioria das vezes, a 
incontinência urinária represen-
ta um problema que é principal-
mente de qualidade de vida. Isto 
é, não há um risco significativo 
para a saúde física da pessoa. 
Assim, quando a incontinência 
é leve e a pessoa não se sente 
incomodada, o tratamento pode 
ser desnecessário. Existem si-
tuações, entretanto, nas quais 
a incontinência urinária é uma 
manifestação de problemas 
mais graves, que podem ser se-
guidos por infecções urinárias e 
até mesmo perda da função dos 
rins. Nestes casos, o tratamento 
é mandatório.

Quais são os tratamentos 
para a incontinência urinária?

As alternativas de tratamento 
são várias e baseiam-se na cau-
sa da incontinência urinária e na 
gravidade do problema, levan-
do-se sempre em consideração 
a preferência do paciente. Ge-
ralmente são favorecidas as me-
didas mais simples e com menos 
chances de efeitos colaterais. 
Incluem mudanças comporta-
mentais e de estilo de vida como 
evitar excesso de líquidos, rea-
lizar micções periódicas, tratar 
obstipação e outros problemas 

consegue chegar a tempo ao 
banheiro. Geralmente a pessoa 
urina com grande frequência du-
rante o dia e mesmo durante a 
noite, o que pode comprometer 
o sono. Também recebe o nome 
de bexiga hiperativa. Na maior 
parte das vezes, não há uma cau-
sa aparente. Doenças neurológi-
cas aumentam o risco deste tipo 
de problema, incluindo lesão 
medular, esclerose múltipla, aci-
dente vascular cerebral, Parkin-
son e outras.

Homens com hiperplasia be-
nigna da próstata (HBP) também 
podem apresentar este proble-
ma. A avaliação deve sempre 
afastar a existência de outros 
problemas na bexiga, tais como 
infecção urinária, pedra ou tu-
mores. A prevalência da bexiga 
hiperativa é bastante alta na po-
pulação geral, atingindo cerca de 
5% dos homens e mulheres com 
menos de 40 anos e até 35% da 
população acima de 70 anos.

Como é feita a avaliação 
da pessoa que tem 

clínicos como diabetes e obe-
sidade. Também pode incluir a 
fisioterapia para o assoalho pél-
vico e bexiga. Existem também 
medicamentos com ótima efi-
cácia, notadamente para casos 
de incontinência de urgência e 
homens com problemas prostá-
ticos.

Em casos mais complexos ou 
que não tiveram boa resposta 
ao tratamento conservador, vá-
rios tipos de procedimentos ci-
rúrgicos podem ser oferecidos, 
geralmente através de cirurgias 
minimamente invasivas, isto é, 
de baixo risco e rápida recupe-
ração. Destacam-se os trata-
mentos atuais da incontinência 
urinária em mulheres através da 
colocação de fina faixa sob a ure-
tra (chamada cirurgia de sling), a 
aplicação da toxina botulínica na 
bexiga para casos de incontinên-
cia de urgência e o implante de 
um marca-passo da bexiga (neu-
romodulador). Nos homens com 
incontinência urinária de esforço 
(na maioria das vezes após cirur-
gia de próstata), as cirurgias de 
sling ou implante de esfíncter ar-
tificial podem ser ótimas opções.

Apesar das elevadas taxas de 
sucesso destas técnicas, compli-
cações cirúrgicas não são raras 
e a decisão sobre qual tipo de 
tratamento é ideal para cada pa-
ciente deve ser sempre compar-
tilhada entre o paciente e seu 
médico.

Fonte: Sociedade 
Brasileira de Urologia
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Com o nome Lions Clube 
TEAcolhe Maravilha, o novo 
clube de serviço do município 
é de intensão especial, volta-
do para a causa autista. O ob-
jetivo é auxiliar pessoas com 
o diagnóstico de Transtorno 
de Espectro Autista (TEA). 
As ações serão direcionadas 
principalmente para pesso-
as que não tem condições de 
sustentar terapias e acompa-
nhamentos necessários para 
o tratamento, possibilitando 
mais qualidade de vida e uma 
convivência melhor dentro do 
espectro.

A fundação oficial foi na 
sexta-feira (10), em evento 
para associados e convidados 
na Câmara de Vereadores. O 
evento teve a participação da 
governadoria do distrito LD-8, 
para a fundação e posse dos 
associados.

O clube já conta com 37 
integrantes, fundado junta-
mente com o distrito do Lions 

ESPECIAL

Lions TEAcolhe Maravilha é fundado 
em ato na Câmara de Vereadores
Novo clube de 
serviço do município 
é de intensão 
especial, voltado 
para a causa autista

LD-8, mães azuis, amigos e 
profissionais simpatizantes da 
causa. 

DIRETORIA:
Presidente Andrea 
Rigotto Vendruscolo; 1ª 
vice-presidente Sirlene 
Schneider Vivian; 2º 
vice secretário Rogério 
Golin; secretária 
Luciléia Costacurta 
e tesoureira Viviane 
Schneider.

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Diretoria tomou posse na noite de sexta-feira (10)

Sócios fundadores foram recebidos e admitidos pela governadoria do Lions LD-8
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

“Não há santo sem passado, nem 
pecador sem futuro.” 

Cardeal Van ThuanCOM A INFLAÇÃO, EMBALAGENS 
DOS PRODUTOS ENCOLHEM NOS 
SUPERMERCADOS

O pacote de sabão em pó passou de 1kg para 800g, 
o biscoito de 200g agora tem 160g, a aveia perdeu 
35g, o molho de tomate foi reduzido de 150g para 
120g e até a caixa de fósforos diminuiu de 240 unida-
des para 200. Com a inflação, os brasileiros também 
estão se deparando com a mudança do tamanho dos 
produtos nos supermercados, mas sem a queda dos 
preços, conforme constatação da matéria de Vinicius 
Primazzi, do R7. Embora não seja novidade, a prática 
chamada de “reduflação” é uma estratégia das empre-
sas, que reduzem o tamanho do produto em vez de 
elevar os preços. Dessa forma, o consumidor não tem 
a sensação de que os preços dos produtos, sobretudo 
dos alimentos, estão subindo tanto. Porém, a redução 
da quantidade significa, na prática, a mesma coisa. O 
consumidor paga mais por menos produto.

Indústria da construção perde 700 mil 
vagas em dez anos, mostra IBGE 

A indústria da construção perdeu 700 mil vagas de tra-
balho nos últimos dez anos. O número total de pessoas 
ocupadas caiu de 2,7 milhões, em 2011, para 2 milhões, em 
2020, uma queda de 25,9%. Essa variação ocorreu nos três 
segmentos da construção, com destaque para construção 
de edifícios, responsável por 46,1% da redução. É o que 
mostra a Paic 2020 (Pesquisa Anual da Indústria da Cons-
trução), divulgada na quarta-feira (15) pelo IBGE (Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística). O estudo analisa três 
segmentos: construção de edifícios; obras de infraestru-
tura; e serviços especializados para construção. Os efeitos 
econômicos ocorridos em 2020 por causa da pandemia de 
coronavírus também foram levados em conta. Os dados re-
velaram que, ao longo dos últimos dez anos, ocorreu uma 
mudança estrutural da construção. Obras de infraestrutu-
ra, segmento de maior participação em valor de incorpo-
rações, obras e/ou serviços da construção no ano de 2011, 
perderam importância, correspondendo, em 2020, a 32,7% 
do total. Esse setor foi ultrapassado pelo de construção de 
edifícios, que passou de 39,9% para 45,3% de participação 
no período. O segmento de serviços especializados para 
construção também avançou, passando de 18,5% para 
22% na comparação de dez anos.

Saiba quais são as linhas que mais dão dinhei-
ro para a Apple, além do iPhone

A Apple, uma das principais marcas do mundo da tec-
nologia, tem estimado no avanço de duas linhas de re-
ceita, um crescimento de 40%, uma previsão até 2025. 
As linhas em questão são de música e games feitas pelo 
JP Morgan. Segundo o banco e seu relatório, a receita de 
ambos pode chegar até 8,2 bilhões de dólares, o equiva-
lente a quase 42 milhões de reais. A base de assinantes 
dos serviços chega a 180 milhões de pessoas, sendo 110 
para a música e 70 milhões para os games. Desde o lan-
çamento do serviço Apple Music em 2015, a plataforma 
conquistou o segundo lugar entre os grandes apps de 
streaming de música, perdendo apenas para o Spotify. O 
segmento de iPhones segue sendo a porção com maior 
volume de vendas para a Apple. Em 2021, a marca ficou 
em primeiro lugar nas vendas de Smartphones com o 
iPhone 13, enquanto a Samgung ficou em segundo lu-
gar. Somente a Apple corresponde a cerca de 22% das 
remessas totais de celulares no mundo. Em março de 
2022, a empresa chegou a cogitar uma nova linha para 
a marca, preparando um serviço de assinatura de iPho-
ne, semelhante ao que faz a Allugator. Uma taxa mensal 
proporciona o uso do celular, junto com o pagamento 
do seguro para ele, dessa forma o usuário poderia trocar 
a cada lançamento seu plano e não precisaria fazer um 
novo investimento. O projeto está em desenvolvimento. 

Brasil registra 
baixas dos 
salários iniciais 
de vários 
empregos

As oportunidades 
de empregos aumen-
taram, porém houve 
uma redução do 
salário inicial para as 
novas contratações. 
Em suma, houve uma 
baixa de R$ 183,36 
em abril deste ano. 
O valor representa 
uma queda de 8,7% 
do rendimento de 
admissão em 12 me-
ses. De acordo com 
os dados do Governo 
Federal, o setor de 
empregos de Artes, 
Cultura, Esporte e 
Recreação foi o mais 
afetado. Em abril de 
2021, o salário mé-
dio dos profissionais 
desse segmento era 
de R$ 3.441,47. Já 
no mesmo período 
de 2022, a remune-
ração média mensal 
deles passou para R$ 
2.808,40. Em segui-
da, estão os profis-
sionais que integram 
o grupo de atividades 
administrativas e ser-
viços complementa-
res. Nesse caso, a re-
dução do rendimento 
dos empregos foi de 
14,1%. Já a remune-
ração do setor pas-
sou de R$ 2.197,77, 
para R$ 1.888,85.

DUAS DE CADA TRÊS VAGAS DE TRABALHO 
ABERTAS EM 2022 SÃO PREENCHIDAS POR 

PROFISSIONAIS DE ATÉ 24 ANOS 

Os jovens com até 24 anos são os mais escolhidos para 
ajudar na retomada do mercado de trabalho em 2022. De 
acordo com dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados 
e Desempregados), dois terços dos admitidos com carteira 
assinada nos primeiros quatro meses deste ano não supe-
ravam a idade. Do total de 770.593 contratações firmadas 
entre janeiro e abril, 401.302 (52,1%) foram preenchidas por 
trabalhadores com idade entre 18 e 24 anos. No mesmo pe-
ríodo, os menores de 17 somam 112.968 admissões (14,7%). 
No acumulado do ano, também foram mais contratados do 
que demitidos os profissionais com idade entre 25 e 29 anos 
(74.176), 30 e 39 anos (95.066), 40 e 49 anos (89.801) e 60 
e 64 anos (9.940). Por outro lado, os únicos a perder espaço 
no mercado de trabalho ao longo de 2022 foram os traba-
lhadores com mais de 65 anos. No período de quatro meses, 
12.660 deles amargaram um desligamento.
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Denise, Parabéns 
pelo aniversário, 

e que a felicidade 
caminhe ao seu 

lado sempre!

Registro- Antonella 11 meses, “Quando você nasceu, 
os anjos suspiraram encantados.”

Cleiri, que o su-
cesso, a saúde e a 
felicidade sejam 
sempre abundantes 
na sua vida! Para-
béns por mais um 
aniversário!

Cléber, parabéns por mais um ano de vida. 
Feliz Aniversário!
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Graciella, que a felicidade sempre caminhe 
ao seu lado em cada momento da sua vida! 
Feliz aniversário!

Nolte, Parabéns pelo seu dia! Que 
não falte paz, amor e alegria em 
todos os seus dias.

Sara, Feliz aniversário! Que seu dia, assim 
como sua vida, seja abençoado e repleto 
de motivos para sorrir do início ao fim!

Rubiane, que o seu dia seja 
verdadeiramente especial e 
que o ciclo que se inicia seja 
realmente incrível! Parabéns!

Registro – Helena, 7 meses. “Quando seguro 
você em meus braços é como se eu tivesse o 
mundo nas mãos.”
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TRÂNSITO

Município reativa semáforos nesta 
semana e monitora fluxo em Maravilha
Locais serão monitorados e município pode descartar uso dos equipamentos 

O Órgão de Trânsito de 
Maravilha (Ortrama) vai re-
ativar nesta semana os dois 
semáforos que foram desli-
gados em razão das obras da 
Avenida Anita Garibaldi. Os 
equipamentos ficam na Ave-
nida Anita Garibaldi e Sete de 
Setembro, esquinas com a Rua 
Albino Cerutti Cella. 

Em entrevista à Rádio Lí-
der, nesta quarta-feira (15), o 
diretor do Órgão de Trânsito, 
Cleber Pertussatti, afirmou 
que o município vai promover 
uma análise do trânsito nesses 
locais. Já há um parecer sobre 

a mobilidade com os equipa-
mentos desligados. Agora, a 
equipe vai analisar como será 
o comportamento dos moto-
ristas com o semáforo funcio-
nando. 

Conforme o diretor, a partir 
disso, haverá uma decisão por 
desligar de forma definitiva. 
No entanto, haverá o período 
de testes. 

Durante a entrevista, Per-
tussatti revelou que há um es-
tudo para colocação de duas 
grandes rotatórias nos locais 
dos semáforos, mas a possibi-
lidade está em análise.Cleber Pertussatti fez as revelações no estúdio da Rádio Líder

Ederson Abi /O Líder

A Administração Municipal em 
parceria com a CDL e Associação 
Empresarial, através do Núcleo de 
Desenvolvimento Comercial, farão 
em julho a promoção Maravilha em 
Festa. Com o objetivo de integrar 
empresas e comemorar o aniver-
sário de 64 anos da cidade, do dia 
23 a 30 de julho serão oferecidos 
descontos especiais em lojas parti-
cipantes.  

Conforme a diretora do comér-

cio da CDL e AE, Jusara de Bona, a 
ação será amplamente divulgada 
e os descontos variam conforme o 
participante. “Cada empresa terá 
a liberdade de escolher produtos, 
porcentagem de desconto e sua 
forma de trabalhar. O Maravilha 
em Festa é uma forma de união, 
desenvolvimento e confraterniza-
ção pela história do município que 
comemora mais um ano no dia 27 
de julho”, disse. 

DESCONTOS NO COMÉRCIO
Promoção Maravilha em Festa será 
em julho

Reunião para definir a programação 

Divulgação 
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5° EDIÇÃO

Prosa com o Agro aborda vantagens 
da energia solar
Participantes 
destacaram benefícios 
econômicos, sociais e 
ambientais com 
a implantação 
deste sistema

A fim de proporcionar mo-
mentos de conhecimento e infor-
mação aos associados, a Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG realizou a 
5ª edição do programa Prosa com 
o Agro na última semana, com 
transmissão online nas redes so-
ciais da cooperativa. 

Com o tema “Energia solar: van-
tagens e perspectivas”, a edição 
contou com a participação do pro-
fessor da Universidade de Caxias 
do Sul (UCS) e sócio-proprietário 
da empresa CGP Engenharia e Con-
sultoria, Tiago Cassol Severo, que 
também é presidente do progra-
ma RS Solar; e o professor, enge-
nheiro mecânico e presidente da 
Cooperativa de Energia Renovável 
de Santa Rita do Sapucaí/MG (Re-
novaEco), Rodrigo Renó Gonzaga. 
A mediação foi feita pelo assessor 
de negócios do agronegócio da Si-
credi Alto Uruguai, Neimar da Rosa.

Os dois docentes fizeram um 
panorama geral da energia solar 
atualmente no país, que está pre-

sente, através de seus sistemas 
fotovoltaicos, em quase 100% dos 
municípios brasileiros. “Isso porque 
é uma energia disponível a todos 
e, também, porque é uma geração 
que tem viés econômico, social e 
ambiental. O mundo necessita de 
pessoas que tenham esta visão vol-
tada à sustentabilidade do planeta. 
Aqui no Brasil, esta conscientização 
vem aumentando, mas ainda há es-
paço para crescer”, frisa Gonzaga.

Com relação ao custo-benefício, 
Severo assegura que independen-
temente do valor pago pela conta 
de luz elétrica, instalar a geração de 
energia solar é viável em qualquer 
circunstância. “Se o custo da conta 
for relativamente baixo, mesmo as-
sim a orientação é ter os sistemas 
fotovoltaicos, porque a legislação 
permite que o crédito excedente 

pode beneficiar um familiar ou ami-
go. Não é possível rentabilizar esta 
geração, mas ela pode ser distribu-
ída, ou economizada e consumida 
em até cinco anos, pelo proprietá-
rio do sistema. Há uma regulamen-
tação que garante estas possibilida-
des”, afirma Severo.

Atualmente, a média de retor-
no da instalação destas placas é de 
cinco a sete anos – levando em con-
ta o valor pago pelos equipamentos 
e a empresa prestadora de serviço. 
“Como o sistema tem uma durabi-
lidade de cerca de 25 anos, se tiver 
manutenção adequada, o proprietá-
rio terá, no mínimo, 18 anos de bene-
fícios diretos. Para isso, é importante 
contratar uma empresa de confian-
ça, com profissionais qualificados que 
saibam indicar o melhor modelo para 
a necessidade do cliente e, também 

disponha de equipe para apoiar na 
conservação dos equipamentos”, 
orienta Gonzaga.

A partir de 7 de janeiro de 2023, 
entra em vigor um sistema escalo-
nado, determinado pelo governo 
federal, de abatimento da energia 
solar entregue à rede de distribui-
ção. “Mesmo com este acréscimo, 
que será gradativo, continuará 
sendo vantagem ter este sistema 
solar em casa ou na empresa, pois 
o ganho será bem superior, já que o 
investimento do interessado é ape-
nas nas placas e na manutenção, já 
que a energia solar é disponível a 
todos”, reforça Severo.

Para garantir a facilidade de 
instalação deste sistema, a Coope-
rativa garante o crédito e, também 
o apoio no esclarecimento de dú-
vidas, através dos colaboradores 
capacitados nas agências de cada 
município. Severo, inclusive, des-
tacou o pioneirismo do Sicredi em 
financiar a aquisição destes equi-
pamentos. “O Sicredi, com visão de 
futuro e apostando na sustentabi-
lidade, há muito tempo entendeu 
a necessidade de dar suporte aos 
interessados e incentivar esta insta-
lação que só traz benefícios, inclusi-
ve ao planeta”, argumenta Severo. 
Quem não teve a oportunidade de 
acompanhar a live, ela está dispo-
nível no canal do Cooperativa no 
Youtube.

Vídeo está disponível no canal do cooperativa, no Youtube

Divulgação 
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Após debates e história de Alaia, vereadores registraram a presença da merendeira

A Câmara de Vereadores 
aprovou um projeto de lei, 12 
indicações, uma moção, é um 
requerimento na noite de se-
gunda-feira (13) em Mara-
vilha. A sessão ainda teve a 
presença da merendeira Alaia 
Silveira, que participou no 

reality show Merendeiras do 
Brasil. 

Alaia usou a tribuna a con-
vite do presidente Mozer de 
Oliveira. Alaia contou sobre 
o programa, as dificuldades e 
não revelou as próximas eta-
pas da disputa nacional. 

Durante a sessão, os vere-
adores aprovaram um projeto 
de lei em segundo turno, que 
trata de escritura de imóvel. 

A moção aprovada é de au-
toria do vereador Mozer de 
Oliveira, que pede uma psicó-
loga para a Delegacia de Pro-

teção à Criança, Adolescente, 
Mulher é Idoso (DPCami). A de-
legacia foi criada recentemente 
e necessita de uma profissional. 

O requerimento apresenta-
do foi sobre tubulação na Rua 
Ipenor Madalozzo, no Bairro 
Frei Damião.

LEGISLATIVO

Com presença da merendeira 
Alaia, Câmara de Vereadores 
aprova moção e indicações
Noite foi especial e de muitos debates

Ederson Abi /O Líder
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RECURSOS

Posto de Saúde do Bairro Floresta de Maravilha 
será ampliado 
CLEITON C. FERRASSO

O Posto de Saúde do Bairro 
Floresta será ampliado. A in-
formação foi confirmada pela 
secretária de Saúde, Miriane 
Sartori, nesta quarta-feira (15). 
Os recursos estão garantidos 
por meio de emenda do sena-
dor Esperidião Amin (PP), que 
foram adquiridos por meio do 
trabalho da bancada do PP de 
Maravilha. O total chega a R$ 
300 mil. 

Conforme o vereador e pre-
sidente do partido PP, Vinícius 

Ventura, os recursos garantem 
melhorias na Saúde maravilhen-
se. “Essa ampliação vai permitir 
um melhor atendimento à co-
munidade e vai permitir mais 
serviços de saúde”, comenta. 

A secretária de Saúde co-
mentou que a demanda naque-
la região está crescendo muito 
e necessita de espaço maior. “A 
partir de agora, o setor de en-
genharia precisa fazer o proje-
to e segue para a licitação. De-
pois de contratada a empresa, 
a obra inicia. A ideia é começar 
ainda neste ano”, reforça. Demanda na unidade tem crescido

Divulgação 

DEFINIDO

Gaia Rodovias vence licitações para 
obras no Rio Iracema e asfalto até 
Bom Jesus do Oeste 
Investimento 
total nas duas 
obras é superior a 
R$ 26,5 milhões

CARINE ARENHARDT 

O governo municipal definiu 
nesta semana, através de pro-
cessos licitatórios, a empresa 
responsável por duas grandes 
obras em Maravilha. A Gaia Ro-
dovias venceu as licitações para 
a obra de asfalto até Bom Jesus 
do Oeste e também para nova 
etapa de aprofundamento e 
alargamento do Rio Iracema. 

A obra no rio terá um inves-
timento de R$ 10.249.922,85, 

valor que será repassado pelo 
governo do Estado, através do 
Plano Mil. A nova etapa reinicia 
a obra no trecho próximo a Rua 

Doutor Leal Filho, seguindo até 
a Rua Prefeito Albino Cerutti 
Cella. Esta etapa não contempla 
a substituição da ponte na Rua 

Prefeito Albino Cerutti Cella.
Já o asfalto até Bom Jesus 

do Oeste terá um investimen-
to de R$ 16.329.928,19, tam-
bém com recursos do governo 
do Estado. O projeto é para 
pavimentar os 4,5 quilômetros 
do trecho que pertence ao mu-
nicípio de Maravilha, incluindo 
a substituição da ponte que 
faz divisa com Bom Jesus do 
Oeste. No trecho que perten-
ce a Bom Jesus do Oeste a 
obra será contratada por nova 
licitação, feita pelo referido 
município. 

Conforme informações re-
passadas pelo governo munici-
pal de Maravilha, a entrega das 
ordens de serviço deve ocorrer 
nos próximos dias. 

Obra no rio reinicia no trecho próximo a Rua Doutor Leal Filho

Arquivo/O Líder
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MELHORIAS

Município licita obras no Tomatão 
para promoção da Fecimar 2022
Serão construídos banheiros na área externa, além de reformas na estrutura atual 

CARINE ARENHARDT

Com investimento de aproxi-
madamente R$ 340 mil, o gover-
no municipal de Maravilha está 
licitando uma obra de reforma e 
ampliação na estrutura do Parque 
de Exposições Carlos Alberto Be-
grow. A obra será na área da cozi-
nha, churrasqueiras e sanitários. 

Conforme o vice-prefeito e 
presidente da Comissão Central 
Organizadora (CCO) da Fecimar, 
Jonas Dall’Agnol, o objetivo é me-
lhorar a infraestrutura do parque 
para a realização de uma grande 

feira. Ele ressalta que além das 
reformas, serão edificados ba-
nheiros em anexo ao Tomatão, 
adequados para a realização da Fe-
cimar, que vão dar mais conforto 
aos visitantes e expositores. Nesta 
área serão aproximadamente 120 
metros quadrados de ampliação. 

A abertura das propostas deste 
processo licitatório deve ser feita 
no dia 22 de junho, definindo a 
empresa responsável pela obra. 
Dall’Agnol ressalta que novos in-
vestimentos serão feitos no par-
que nos próximos meses, para a 
promoção da feira. 

Vice-prefeito e presidente da CCO da Fecimar, 

Jonas Dall’Agnol

Fecimar será em 
novembro 
A data da realização da Fe-
cimar 2022 está confirmada 
para os dias 11 a 15 de novem-
bro. O lançamento oficial será 
no dia 26 de julho, com show 
nacional, na véspera do ani-
versário de Maravilha. Entre 
as novidades para este ano, a 
feira terá uma nova área para 
expositores, com ampliação de 
15 mil metros quadrados nos 
arredores do campo. 

Arquivo/O Líder
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Enquanto finaliza a corre-
ção as laterais da via, facilitan-
do o escoamento das águas da 
chuva, a empresa responsável 
pela execução do asfaltamento 
do trecho Pedra Branca até a 
cidade de Flor do Sertão já ini-
ciou a colocação e compactação 

do material que forma a base 
do asfalto. Serão em torno de 
20 cm de material, garantindo 
maior durabilidade do asfalto, 
cuja camada só é colocada após 
finalizar a preparação básica.

A obra conta com recursos 
estaduais que giram em torno 

de R$ 3,5 milhões, viabilizados 
por meio do deputado esta-
dual Fabiano da Luz (PT), com 
contrapartida do município na 
casa dos R$ 200 mil. “É uma 
obra estratégica, consideran-
do que essa é a principal via de 
acesso do interior para a cidade 

em nosso município; todos, de 
alguma forma, serão beneficia-
dos, mas especialmente os mo-
radores da Linha Pedra Branca, 
que dão significativa contribui-
ção ao desenvolvimento muni-
cipal”, reconhece o prefeito Sid-
nei Willinghöfer.

 A solenidade de formatura do 
Programa Educacional de Resistên-
cia às Drogas e à Violência (Proerd) 
desenvolvida pela Polícia Militar for-
mou 41 alunos do 5º ano da rede 
municipal de ensino Professor Alba-
no Borre, de Bom Jesus do Oeste. O 
ato ocorreu no Centro de Convivên-
cia dos Idosos e contou com autori-
dades municipais, pais e alunos.

O prefeito Airton Antônio Rei-
nehr falou sobre a constância e a im-
portância do Proerd para os alunos 

bonjesuenses. “É um programa que 
vem acontecendo em nosso muní-
cipio há vários anos e é um orgulho 
estar presente nesse evento e ver 
essas crianças saindo daqui com co-
nhecimento antidrogas, para que 
não se envolvam em situações difí-
ceis na sua vida”, frisou ele. Reinehr 
ainda ressaltou a parceria entre a 
Polícia Militar e a Secretaria Munici-
pal da Educação, que possibilitam o 
desenvolvimento do trabalho. 

O comandante da Companhia 

da Polícia Militar de Maravilha, te-
nente Júnior Tatsch, destacou os 
benefícios do Proerd e o trabalho 
que vem sendo desenvolvido com 
muita dedicação pela Polícia Militar. 
A secretária de Educação, Adriane 
Baumbach, ressalta que os pais têm 
papel fundamental nesta parceria, 
pois acompanhar os filhos, princi-
palmente nesta fase de pré-adoles-
cência, é muito importante. 

A solenidade contou com o 
juramento dos alunos do Proerd, 

leitura de redações onde concorre-
ram a uma premiação pela melhor 
redação e entrega de três contas 
poupança no valor de R$ 100 cada, 
oferecidas pela Sicoob. Os demais 
alunos receberam um urso repre-
sentando o Proerd.  Os alunos que 
ganharam na redação foram: In-
dianara Campos, Milena Gonçalves 
Becker e Poliana Werlang Fiorentin. 
Também foi sorteada uma bicicleta 
que foi sorteada e o contemplado 
foi Guilherme Moraes de Azevedo

BOM JESUS DO OESTE

Mais de 40 alunos se 
formam no Proerd
As melhores redações foram premiadas durante a solenidade realizada no 
Centro de Convivência dos Idosos

FLOR DO SERTÃO

Obras do asfalto na Linha Pedra Branca estão em andamento

Os participantes ganharam certificado de participação e um mascote

Divulgação 



19Maravilha - Sexta-feira 17 de Junho de 2022 - ED 680

Na última semana foi realizado 
o encontro do grupo de gestan-
tes na Unidade Básica de Saúde 
de Tigrinhos. O encontro ocorre 
mensalmente, e em cada encon-
tro é escalado um profissional da 
saúde para acompanhar, esclare-
cer dúvidas, orientar e proporcio-
nar troca de experiências com as 
gestantes. 

Neste encontro a enfermei-

ra Daiane Kutszepa conduziu a 
reunião abordando sobre as alte-
rações físicas e emocionais que 
ocorrem durante a gestação e 
também sobre a rotina de atendi-
mentos mamãe e bebê na unida-
de de saúde. Com a finalidade de 
incentivar a participação no gru-
po, as gestantes recebem ao final 
da gestação um kit com produtos 
a serem utilizados no puerpério.

O município de Cunha Porã 
por meio da Secretaria de Agri-
cultura efetuou o depósito em 
conta dos auxílios aos estu-
dantes de Escolas Agrícolas e 
Casa Familiar Rural no último 
dia 10. A entrega com registro 

foi realizada no último sába-
do (11), na Praça da Bandeira. 
No total foram 15 estudantes 
que solicitaram o benefício 
neste primeiro semestre, o 
valor total pago em conta foi 
de R$ 20.362,50.

CONSCIENTIZAÇÃO

Evento da campanha Junho Violeta é 
realizado em Tigrinhos
Ação faz referência ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra 
a Pessoa Idosa

A Secretaria de Assistência 
Social de Tigrinhos promoveu na 
última semana um evento com 
os idosos do grupo Sagrado Co-
ração de Jesus em prol da cam-
panha Junho Violeta, que faz re-
ferência ao dia 15 de junho, Dia 
Mundial de Conscientização da 
Violência Contra a Pessoa Idosa.

Na oportunidade as crianças 
da oficina de violão do Serviço 
de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos realizaram uma 
apresentação para de músicas 
antigas. Também foi realizada 
uma apresentação em forma de 
teatro pelas profissionais da as-
sistência social ilustrando a vio-
lência contra o idoso. 

A equipe do Cras e Creas apro-
veitaram o espaço para cons-
cientizar sobre a importância 
do combate à violência contra 

a pessoa idosa. A sociedade 
precisa ficar atenta sobre for-
mas de violência contra a pes-
soa idosa. Bem como a impor-

tância de denunciar os casos, 
que, em grande parte, ocorrem 
dentro do próprio ambiente fa-
miliar.

Durante o evento as crianças da oficina de violão fizeram apresentação

Divulgação 

TIGRINHOS INCENTIVO
Encontro de gestantes ocorre mensalmente Cunha Porã repassa auxílio para 

estudantes

Enfermeira Daiane esclareceu as dúvidas das futuras mamães Entrega do comprovante ocorreu no sábado (11), na praça da Bandeira

Divulgação 

Divulgação 



20 Maravilha - Sexta-feira 17 de Junho de 2022 - ED 680

OBITUÁRIO
PHILIP BAKER HALL
O ator Philip Baker Hall mor-
reu no dia 12 de junho, aos 
90 anos. Conhecido por seu 
trabalho em Jogada de Risco e 
Magnólia, fez mais de 140 par-
ticipações em filmes e séries. 
Seu trabalho mais recente foi 
na série Messiah, produção da 
Netflix. Ele também atuou em 
Modern Family, Seinfeld, Show de Truman, Os Caça-
-Fantasmas 2, Zodíaco e Dogville.

AVRAHAM YEHOSHUA
O escritor israelense Avraham 
Yehoshua morreu no dia 14 de 
junho, aos 85 anos. Ele é autor 
de romances como O amante, 
Viagem ao fim do milênio e 
O túnel. Em 1995, Yehoshua 
recebeu o prêmio Israel das 
Letras, o maior reconhecimen-
to cultural do país, e o Médicis 
na França.

MANSUETO ZANIN
Faleceu no dia 9 de junho, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste. Seu corpo foi sepultado no 
cemitério do bairro São Gotardo, em São Miguel 
do Oeste.

ANTONIA BONATTO
Faleceu no dia 11 de junho, no Hospital CEONC em 
Cascavel (PR), aos 62 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja da Linha Cordilheira, em Guaraciaba, e sepulta-
do no cemitério da comunidade.

DELFINA SEGALIN
Faleceu no dia 11 de junho, no Hospital São Lucas 
de Guaraciaba, aos 85 anos. Seu corpo foi velado na 
casa mortuária de Guaraciaba e sepultado no cemité-
rio católico.

GILVANE MARIA GEREVINE KREWER
Faleceu no dia 11 de junho, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 40 anos. Seu corpo foi 
velado na igreja do bairro São Gotardo em São Mi-
guel do Oeste e sepultado no cemitério da Linha 

Welter, em Guaraciaba.

TEREZINHA TREN
Faleceu no dia 11 de junho, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 78 anos. Seu corpo foi vela-
do na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em São 
Miguel do Oeste, e sepultado no cemitério municipal 
São Miguel e Almas.

ASSELA SCHNEIDER SCHWERTZ
Faleceu no dia 12 de junho, no Hospital São Lucas 
de Guaraciaba, aos 88 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica da Morada do Sol e sepultado no 
cemitério da Linha Mirim, em Guaraciaba.

GENI GONÇALVEZ AZEVEDO
Faleceu no dia 12 de junho, em sua residência, aos 
84 anos. Seu corpo foi velado na capela mortuária da 
Igreja Matriz de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

JOSÉ ATÍLIO SBARDELOTTO
Faleceu no dia 13 de junho, no Hospital Regional de 
São Miguel do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo foi vela-
do na casa mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

ROSA GRANDO
Faleceu no dia 13 de junho, no Hospital São José de 
Maravilha, aos 84 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

JOSÉ PEDRO MOCELIN
Faleceu no dia 14 de junho, no Hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 68 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica de Paraíso e sepultado no 
cemitério municipal. 
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A Polícia Militar, na noi-
te de terça-feira (14), às 
22h, realizou a abordagem 
de um ônibus no terminal 
rodoviário de São Miguel, 
o qual fazia a Linha Foz do 
Iguaçu/Porto Alegre.

Durante a abordagem 
os policiais militares descon-
fiaram da atitude de três 
passageiras que, logo de iní-
cio, demonstraram nervosismo.

A Divisão de Investiga-
ção Criminal de Maravilha 
(DIC) recebeu, durante a 
madrugada de segunda-
-feira (13), notícia da prá-
tica de um furto em um 
posto de combustíveis 
localizado na saída para 
Tigrinhos. 

As diligências inves-
tigativas iniciaram ainda 
durante a madrugada, 
evoluíram para a identi-
ficação do autor e, após 
perseguição ininterrupta 
em busca do suspeito, 
já na parte da tarde, os 
agentes policiais conse-
guiram prender em fla-
grante o autor, que con-

FURTO

Polícia Civil recupera quase R$ 30 mil após 
arrombamento em posto de combustíveis
Agentes agiram rapidamente, localizaram e prenderam o homem

Homem entrou no posto e levou o dinheiro em 16 segundos

Dinheiro e cheques foram recuperados 

pelos agentes da Polícia Civil

Fotos: Polícia Civil

FLAGRANTE 

TRISTEZA

Três mulheres são presas com mais de 21 quilos de drogas

Homem morre após colisão frontal entre dois veículos na SC-160

Marcos Lewe/WH Comunicações

fessou a prática do delito.
Conforme apurado, o 

investigado é um ex-fun-
cionário do estabeleci-
mento comercial e tinha 
pleno conhecimento da 
dinâmica de recebimen-
to de pagamentos e 
armazenamento de di-

nheiro pelo proprietário 
do posto. Por essa razão, 
valendo-se de um mar-
telo, conseguiu quebrar 
um dos vidros do local, in-
gressar na parte restrita e, 
em apenas 16 segundos, 
subtrair mais de trinta mil 
reais que estavam guar-

dados no local.
Após o crime, o sus-

peito se evadiu e escon-
deu o dinheiro na casa 
de um amigo, na região 
de Cunha Porã, o qual 
também foi conduzido 
para a delegacia por es-
tar auxiliando o autor do 
furto e, assim, estar pra-
ticando o crime de favo-
recimento real.

O preso de 44 anos 
foi autuado pelo crime 
de furto qualificado pelo 
arrombamento e condu-
zido à Unidade Prisional 
de Maravilha.

Ao todo, foram recu-
perados pouco mais de 

R$ 29.500,00 em espécie, 
dinheiro já restituído à ví-
tima do furto.

Elas estavam levando algu-
mas caixas embaixo dos bancos e 

mais algumas caixas no 
bagageiro do ônibus. 
Foi então solicitado que 
elas descessem para os 
policiais fazerem a con-
ferência das bagagens. 
Durante a conferência 
foi encontrado 6.9 Kg de 
maconha, 2.1 kg de coca-
ína e 12.6 kg crack den-
tro das bagagens que 

elas estavam transportando, sendo 

que, cada uma delas estava trans-
portando um tipo de droga.

Foi realizada a identificação das 
mulheres, sendo duas bolivianas 
e uma gaúcha. A brasileira relatou 
aos policias que iria receber R$ 
1.000,00 para realizar o transporte 
da droga.

Diante do fato a droga foi apre-
endida e as três mulheres foram 
presas por tráfico internacional de 
drogas.

Uma pessoa morreu e outra fi-
cou ferida após uma colisão fron-
tal entre dois veículos na SC-160 
na Linha Moraes, no interior de 
São Carlos. O acidente foi regis-
trado por volta das 18h20 de do-
mingo (12). 

Conforme informações dos 
bombeiros, o condutor do veículo 
Ford/Ka, um homem de 59 anos, 
estava encarcerado. Após a guarni-
ção retirar a vítima do veículo, foi 
identificado que o homem estava 
com fratura de fêmur na perna es-

querda, possível fratura de nariz, 
ferimentos na cabeça e também 
relatou sentir dor no tórax. A víti-
ma morreu durante transferência 
ao Hospital Regional do Oeste em 
Chapecó.

O segundo veículo envolvido 

no acidente, um Voyage, era con-
duzido por um homem de 35 anos 
que estava consciente e orientado 
com ferimento na cabeça. Após 
imobilização em maca rígida, a ví-
tima foi conduzida ao hospital de 
São Carlos.
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 Motores foram encontrados e recolhidos pela Polícia Civil

Vizinhos invadiram o local e conseguiram apagar o fogo

Fogo destruiu parte do forro da casa

Fogo destruiu o veículo e foi extinto pelo Corpo de Bombeiros

Um incêndio atingiu uma residência na 
manhã de terça-feira (14) na Rua Palmitos, 
esquina com a Rua Pastor Armando Claas, no 
Bairro Bela Vista, em Maravilha. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado, juntamente com o 
Samu e a Polícia Militar. 

No entanto, o fogo foi controlado por vi-
zinhos, que arrombaram a porta. O morador 
não estava no local. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o 
fogo atingiu um equipamento de som, uma 
parede e o forro da residência. O incêndio 
deve ter começado na parte elétrica da casa 
e será investigado. 

Ninguém ficou ferido.

A Polícia Civil de Santa Ca-
tarina, através da Delegacia 
de Polícia da Comarca de Des-
canso, realiza trabalhos de in-
vestigação envolvendo o en-
contro e recuperação de 21 
motores que estavam dentro 
de um baú de caminhão, em 
uma área de mata localizada 
na Linha Barra do Veado, no 
interior de Descanso.

No dia 5 de junho, por 
volta das 16h30, após re-
ceber denúncia anônima, 
uma Guarnição do Pelotão 
de Patrulhamento Tático 
foi até o local e encontrou 
os motores dentro do baú 
de caminhão. O material foi 
apreendido e recolhido, jun-
tamente com o baú.

Assim que comunica-

INVESTIGAÇÃO

Empresário procura polícia e 
assume 21 motores encontrados 
em Descanso
Homem é de São Miguel do Oeste e trabalha em 
empresa de peças automotivas

Polícia Civil

PREJUÍZO
Fogo atinge residência 
no Bairro Bela Vista em 
Maravilha

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Uma camionete Amarok 
ficou destruída depois de ser 
atingida por um incêndio na 
manhã de terça-feira (14). A 
ocorrência foi atendida por 
Bombeiros de São Miguel 
do Oeste, na Linha Novo 
Encantado, no interior de 
Bandeirante.

No local, as equipes en-
contraram o veículo total-
mente destruído pelo fogo, 
restando somente o trabalho 
de rescaldo do incêndio.

Conforme o proprietário 
da Amarok, enquanto realiza-

da, a Polícia Civil iniciou os 
trabalhos de investigação, 
solicitando uma perícia nos 
motores com a finalidade de 
apurar as características de 
cada um.

Conforme o Delegado de 
Polícia Civil, Cléverson Müller, 
responsável pela Delegacia 
de Polícia Civil da Comarca 
de Descanso, um empresário 

de São Miguel do Oeste, que 
atua no ramo de venda de pe-
ças automotivas seminovas, 
procurou a Polícia Civil, acom-
panhado de um advogado, e 
assumiu a propriedade dos 
motores.

Os demais detalhes não 
foram divulgados, no entan-
to, a investigação segue em 
andamento.

TRÂNSITO
Amarok é destruída por incêndio no interior 
de Bandeirante

va atividades em um reflores-
tamento de eucaliptos, per-
cebeu a presença de fumaça 
no veículo e quando se apro-
ximou, viu que já havia fogo 
no interior do carro.

Os Bombeiros foram ime-

diatamente acionados, no en-
tanto, não foi possível evitar 
que o carro fosse destruído 
pelo incêndio.

Na ocorrência ninguém 
se feriu e não há informações 
sobre as causas do incêndio.

Marcos Lewe/WH Comunicações
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No último fim de semana a equi-
pe master de bocha masculina da 
Secretaria de esporte, juventude 
e lazer (SEJL) participou da Copa 

Santa Catarina em Catanduvas. Na 
oportunidade os maravilhenses fi-
caram campeões da competição. A 
final foi contra a equipe da casa.

Partida decisiva foi contra a equipe de Catanduvas 

Próximo compromisso da equipe é na sexta-feira (17), às 19h

Competição foi em São Miguel do Oeste 

Divulgação 

Divulgação 

1º LUGAR

Maravilha conquista 
a Copa Santa 
Catarina de Bocha
A conquista veio para Maravilha na 
categoria master

Na sexta-feira (10), a equipe masculina de bochas rafa 
vollo do município de Flor do Sertão participou da primei-
ra rodada do Regional da cidade de Saudades. A equipe de 
Flor do Sertão acabou sendo derrotada pelo placar de 2 a 
1. O próximo compromisso da equipe é na sexta-feira (17), 
às 19h na cancha de bochas do Penharol contra a equipe de 
Iraceminha.

MAIS TÍTULO

Trio maravilhense 
conquista Taça 
Barriga Verde

Aconteceu na cidade 
de São Miguel no sábado 
(11) domingo (12), a Taça 
Barriga Verde de Bocha em 
Trios. Os atletas da Secreta-

ria de Esporte, Juventude e 
Lazer/Acema Claudio Tel-
les, Ernani Rempp e Gerson 
Campana conquistaram o 
primeiro lugar.

RAFA VOLLO

Flor do Sertão participa 
de regional de bocha 

Divulgação 
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TÁ VIVO

CRM vence clássico com 
gol polêmico 
Com a vitória o CRM tem chance de classificação e o Fluminense encerra o 
campeonato no domingo (19)

A tarde fria de sábado (11), 
não assustou a torcida que com-
pareceu e lotou o Estádio Doutor 
José Leal Filho para assistir ao 
clássico entre CRM e Fluminense 
de Tigrinhos, pelo Campeona-
to Estadual de Futebol não pro-
fissional-Taça Unsa Bier. Quem 

compareceu pode ver um jogo 
truncado onde as duas equipes 
não podiam perder e por isso se 
respeitaram muito e se preocu-
param antes em se defender em 
detrimento do ataque. Afinal aos 
11 minutos do segundo tempo o 
lance capital. Jogada no ataque 

do CRM e o juiz da partida apon-
tou para o pênalti. Lance polê-
mico e que dividiu opiniões de 
quem assistiu. Botafogo cobrou 
e marcou o único gol da partida. 
Agora no domingo (19), o CRM 
vai até São João do Oeste para 
enfrentar o já classificado Alian-

ça. Para os maravilhenses o em-
pate serve, uma vez que mesmo 
o Grêmio Tunense ganhado do 
Fluminense não alcança o CRM. 
Para o CRM confirmar a segunda 
colocação do grupo precisa ven-
cer ou empatar no domingo em 
São João do Oeste. 

CRM precisa pelo menos empatar em São João do Oeste no domingo (19) Fluminense se despede em Tigrinhos diante da torcida 

Equipe de Linha Fuzil sedeou a última rodada 

Divulgação 

Divulgação 

Em Flor do Sertão no sábado (11) teve a quinta ro-
dada do 7º campeonato municipal de futebol suíço, 
em linha Fuzil: Resenha 1 x 2 Penharol B; Cruzeiro A 
6 x 0 Penharol; Cohab 0 x 1 FACC. A próxima rodada 
acontece no sábado (18), no campo do Penharol com 
os seguintes jogos: 

Categoria feminina às 13h30, Grêmio x Portuguesa; 
Categoria livre às 14h30, Cruzeiro B x Penharol A
15h30, Cohab x Cruzeiro A 
16h30, Internacional x Resenha 
Salva Fuzil

SUÍÇO

Campeonato municipal tem sequência em Flor do Sertão
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 ONEIDE BEHLING

LOUCO DE BOM

Torcedor vibrou com a vitória magra no clássico. Na arquibancada es-
cutei a expressão “Está louco de bom”. Mesmo com o placar magro de 1 a 
0, o torcedor do CRM ficou feliz da vida com a vitória sobre o Fluminense. 
Com os dois times brigando por vaga no Estadual de Amadores, o que 
importava eram os três pontos. Um jogo de muito respeito e com muito 
equilíbrio. O triunfo levou o Clube Recreativo Maravilha aos oito pontos, 
na segunda colocação do grupo. Cada jogo que você vence com consis-
tência, você vai se credenciado a coisas melhores. Então, primeiramente, 
é hora de pensar em ir para São João do Oeste buscar a classificação.

FOI VALENTE 
É preciso reconhecer a valentia do Flumi-

nense, mesmo com um jogador a menos na 
segunda etapa conseguiu manter a intensi-
dade no campo do CRM. Foi um jogo aper-
tado, que só perdeu com um gol marcado de 
pênalti. Em uma partida que o ataque não 
conseguiu brilhar. O grande problema foi 
o primeiro tempo. Horrível, não conseguiu 
criar muita coisa. Melhorou na segunda eta-
pa com as alterações, mas não foi o suficien-
te para atingir o objetivo. Fluminense apenas 
cumpre tabela na última rodada.

A BATALHA DE 
SÃO JOÃO

O encontro que terá como cenário a 
cidade de São João do Oeste, terra do 
patrocinador do Estadual de Amado-
res, UNSA BIER! É parte da agenda da 
última rodada da fase classificatória 
neste final de semana. Aliança que 
conseguiu uma boa campanha, apro-
veitou as oportunidades. Já o CRM 
tem oscilado bastante em sua trajetó-
ria até aqui. Embora o time da casa já 
estar classificado e com picos mais al-
tos de atuação no campeonato, nada 
impede o Clube Recreativo Maravilha 
de buscar o triunfo. Em suma, o Alian-
ça é favorito. No entanto, a expec-
tativa é de uma partida equilibrada, 
muito disputada. Acredito na classi-
ficação do time de Maravilha. Esta 
peleja está sendo tratada por alguns 
torcedores mais apaixonados como “A 
Batalha de São João”. Sempre é bom 
lembrar que Maravilha continua de-
pendendo apenas de si para avançar 
na competição.

PÊNALTI 
A partida foi caracterizada pela organização defen-

siva. Assim, para o torcedor que esteve na tarde fria de 
sábado na arquibancada gelada do estádio Dr. Leal Fi-
lho, foi um jogo de pouca qualidade técnica. Expectati-
va era de pelo menos um jogo quente. Mas o objetivo 
de ambos, era não dar espaço para a criação de jogadas. 
Como nenhum dos dois times conseguiu criar muito pe-
rigo, o jogo terminou mesmo em 1 a 0. A vitória foi im-
portante para o time do técnico Odi. O gol, conseguido 
em um pênalti bem marcado pelo árbitro. Uma rosca do 
zagueiro de Tigrinhos colocou a bola entre o goleiro do 
Fluminense e o atacante do Clube Recreativo Maravilha. 
O centroavante foi tocado, derrubado, pelo goleiro. Bo-
tafogo cobrou com categoria, sem chance de defesa.


