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LICENÇA LIBERADA

Vacinação da gripe alcança 
menos de 50% do público alvo

Projeto para reforma 
da Escola Salete 
aguarda aprovação 
para ser licitado

Autorizada a pavimentação 
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Obra é aguardada há anos pela comunidade escolar

RECURSOS
Ampliação do Hospital São José, asfalto 
até Bom Jesus do Oeste e nova etapa 
de obras no Rio Iracema estão na pauta

EM MARAVILHA NESTA 
SEXTA-FEIRA, CARLOS 
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MILHÕES EM OBRAS 
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CARINE ARENHARDT 

A ação beneficente tem como 
objetivo arrecadar recursos para dar 
continuidade a campanhas do Lions 
Clube Maravilha Oeste. As fichas 
estão disponíveis para venda com 
membros do clube por R$ 40,00. 
A porção de escondidinho serve 
de duas a três pessoas. O clube vai 
vender até 1.000 fichas, até o dia 8 

de julho. 
A entrega das bandejas será no 

dia 9 de julho, na sede do Clube de 
Lions, no horário do almoço. Os va-
lores arrecadados serão usados na 
continuidade da campanha da visão, 
empréstimo de camas hospitalares 
e andadores, manutenção do quarto 
da maternidade SUS no Hospital São 
José, campanha de fraldas geriátri-
cas e campanha do meio ambiente. 

FICHAS DISPONÍVEIS 

Lions Maravilha Oeste promove 
Escondidinho Beneficente

Divulgação 
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

CARINE ARENHARDT 
EDERSON ABI 

O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés da 
Silva, cumpre agenda em Maravilha na manhã desta 
sexta-feira (3), confirmando convênios milionários para 
obras no município. O ato oficial será às 10h na Câma-
ra de Vereadores, reunindo lideranças de toda região. 
Além de recursos para Maravilha, o governador deve 
confirmar convênios com outros municípios. 

Somente para Maravilha, já são mais de R$ 31 mi-
lhões garantidos, em convênios que devem ser oficiali-
zados nesta sexta-feira. 

AGENDA

Em Maravilha nesta sexta-feira, Carlos Moisés 
oficializa mais de R$ 30 milhões em obras 
Ampliação do Hospital São José, asfalto até Bom Jesus do Oeste e nova etapa de 
obras no Rio Iracema estão na pauta

OBRA NO RIO IRACEMA 
Outra obra que deve ser oficializada pelo governa-
dor é a nova etapa de alargamento e aprofunda-
mento do Rio Iracema em Maravilha. O município 
também já está licitando a obra, que nesta segunda 
etapa deve ter um investimento médio de R$ 10 
milhões, repassado pelo governo do Estado através 
do Plano Mil. No total, Maravilha deve receber R$ 
26 milhões através deste plano, até 2026. 
A segunda etapa de obra no rio reinicia o trabalho 
no trecho próximo a Rua Doutor Leal Filho, seguin-
do até a ponte da Rua Prefeito Albino Cerutti Cella 
(sem substituição dessa ponte). O município ainda 
aguarda a licença ambiental definitiva para esta 
nova etapa de obras no rio, mas a expectativa é que 
em breve a decisão seja liberada. 

R$ 7 MILHÕES PARA INÍCIO 
DAS OBRAS NO HOSPITAL 

O governador assina nesta sexta-feira o 
convênio para a obra de reforma e ampliação 
do Hospital São José de Maravilha. Conforme 
já anunciado durante a semana pelo deputa-
do Marcos Vieira, Carlos Moisés deve oficiali-
zar o primeiro repasse de recursos, no valor de 
R$ 7 milhões para início a obra. O valor deve 
ser repassado ao hospital através de emenda 
parlamentar do deputado Marcos Vieira. 

O deputado ressalta ainda que agora se-
gue o trabalho para angariar o restante do re-
curso para continuidade das obras. O projeto 
para ampliação do Hospital São José prevê 
um investimento de aproximadamente R$ 
24 milhões. O projeto está em análise na vi-
gilância sanitária estadual, em Florianópolis, e 
tem avançado rápido nos trâmites legais. 

ASFALTO ATÉ BOM 
JESUS DO OESTE 

O governador também deve ofi-
cializar o repasse de recursos para o 
asfalto entre Maravilha até a ponte 
que faz divisa com Bom Jesus do 
Oeste. O investimento, neste trecho 
de 4,5 quilômetros, será de aproxi-
madamente R$ 16,3 milhões. A obra 
já está sendo licitada pelo município. 

A expectativa é que o governa-
dor também oficialize o convênio 
para o asfalto no trecho que perten-
ce a Bom Jesus do Oeste, que deve 
ser licitado pelo referido município. 

Carlos Moisés vai assinar convênios importantes para a região

 Ascom governador
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

PARA QUEM COMEÇA 
A ADVOGAR

A defensoria dativa sempre foi 
“uma boa” para quem começa a 
laborar na advocacia. As nomea-
ções permitem que o profissional, 
em tenra idade profissional, pos-
sa dispor de algum rendimento 
de forma mais imediata, algo que 
a atividade profissional, “media-
ta”, demora muito mais tempo. E 
também propicia a moçada que 
começa a advogar um bom apren-
dizado, uma diversidade de ações, 
um contato direto com clientela e 
com mercado de trabalho. E não 
me falem em falta de experiência 
dos novos advogados, pois muitos 
deles esbanjam conhecimento, 
pelo bom interesse e formação. 
O problema mesmo está no início 
da atividade, ou o “start” da ativi-
dade, porque quase todos sabem 
que a demora para receber valo-
res existirá. Portanto, uma boa 
forma de unir o útil ao agradá-
vel. E se a atividade advocatícia 
for mais bem paga, melhor ainda. 
Santa Catarina está muito próxi-
mo de estar na vanguarda, em re-
lação a isto. Parabéns a OAB/SC, 
na pessoa da minha amiga dra. 
Claudia Prudêncio, nossa presi-
dente da seccional. 

ADVOCACIA DATIVA CATARINENSE TERÁ REAJUSTE

O site da OAB/SC informou dias atrás que levará ao Conselho da Magis-
tratura proposta para reajustar em 50% o valor do piso e em 20% o valor do 
teto do pagamento de honorários do Sistema de Assistência Judiciária Gra-
tuita (AJG). Esses percentuais deverão ser somados ao reajuste concedido de 
10,8%, também resultado de interlocução da Seccional. A notícia foi apresen-
tada junto a uma prestação de contas do Poder Judiciário Catarinense à advo-
cacia, entregue em mãos para a presidente da OAB/SC, Cláudia Prudêncio, no 
último dia 20. Em resumo, não está certo que os “dativos” terão tal reajuste, 
mas será um valor considerável caso efetivamente se concretize o repasse. Se 
concretizado, Santa Catarina entrará para a vanguarda no que diz respeito à 
remuneração dos advogados e advogadas dativos – ficando em primeiro lugar 
quanto ao valor do teto da tabela. Atualmente, mais de 10 mil profissionais ca-
tarinenses atuam no segmento, responsável por assegurar de forma gratuita o 
pleno acesso à Justiça e a defesa dos direitos da população carente em todas 
as regiões de Santa Catarina.

A SITUAÇÃO ESTÁ MORALIZADA

Anos atrás, a defensoria dativa prestada aqui em Santa Catarina era caótica. 
Muitos advogados sequer tem certeza se receberam todos os valores que ti-
nham para receber. Em resumo, o estado não repassava em dia, os valores eram 
defasados, baixos, sem cronologia adequada. Uma bela bagunça. Depois da im-
plantação da Defensoria Pública, aqui no estado, eis que há pouco tempo que 
ocorreu, era visto que não haveria estrutura suficiente para atender a todos. 
E novamente houve a necessidade de chamar os advogados a atuarem como 
dativos. Só que desta vez – o que vejo com bons olhos – os valores estão sendo 
pagos em dia. E quanto aos honorários pagos aos profissionais, estes sim ainda 
abaixo do que preceitua a própria tabela da OAB, será de boa receptividade o 
aumento dos valores, como a proposta está. Esperamos que haja sensibilidade 
do governo catarinense, acolhendo este pleito. Os advogados merecem.
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LIONS CLUBE TEAcolhe

Novo clube de serviço vai trabalhar 
pela causa autista em Maravilha 
Fundação oficial está marcada para o dia 10 de junho

CARINE ARENHARDT 

A mudança foi implantada 
nesta semana pela Secretaria 
de Saúde de Maravilha. O muni-
cípio passa a oferecer o pronto 
atendimento noturno em duas 
unidades de saúde, mantendo 
uma equipe no centro em fren-
te da Câmara de Vereadores e 
outra no posto do Bairro Flores-
ta, das 18h às 22h. 

Conforme a secretária Miria-

ne Sartori este era um compro-
misso da Administração Muni-
cipal, firmado com a população 
ainda durante a campanha de 
eleição do prefeito Sandro Do-
nati. Ela reforça que o plantão 
noturno facilita a procura prin-
cipalmente de munícipes que 
não conseguem ir a uma unida-
de de saúde durante o dia, devi-
do ao trabalho. Outro objetivo 
é desafogar o plantão de emer-
gências do Hospital São José. 

BAIRRO FLORESTA 

Secretaria de Saúde amplia atendimento do plantão noturno

Autoridades prestigiaram a inauguração do novo serviço

CARINE ARENHARDT 

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 pessoas 
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 está 
marcada para o dia 10 de ju-
nho, em evento para associa-
dos e convidados na Câmara 
de Vereadores, às 19hs. O 
evento terá a participação da 
governadoria do distrito LD-
8, para a fundação e posse 
dos associados.

O clube já conta com 37 
integrantes, fundado jun-
tamente com o distrito do 
Lions LD-8, mães azuis, ami-
gos e profissionais simpa-
tizantes da causa. Juciani 
Andrea Rigotti Vendruscolo 
será empossada a primeira 
presidente e como vice-pre-
sidentes Sirlene Schneider 
Vivian e Rogério Golin tam-
bém tomam posse. O clube 
está aberto para receber no-
vos associados, com interes-
se na causa.

Conforme os membros, o 
índice de pessoas com autis-
mo vem crescendo muito nos 
últimos anos, sendo que um 
a cada 44 indivíduos estão 
dentro do espectro. “Esse 
índice tende a aumentar, a 
causa autista precisa ser re-
conhecida, o Lions TEAcolhe 
vem para dar o reconheci-
mento que essas pessoas 
merecem dentro da socieda-
de”, destacam. 

Divulgação 

Divulgação 
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PREOCUPAÇÃO

Vacinação da gripe alcança menos 
de 50% do público alvo
Responsável pela Sala de Vacinas, Solange Hoffstater, alerta para lotação de UTIs, 
principalmente para crianças 

CARINE ARENHARDT 

A campanha de vacinação con-
tra a gripe e sarampo, iniciada há 
dois meses, alcançou uma média 
bem abaixo da meta de imuniza-
ção dos grupos prioritários em 
Maravilha. Até a quarta-feira (1º) 
o alcance estava abaixo de 50%. 
A meta era vacinar 9.988 pessoas, 
dentro dos grupos prioritários, no 
entanto a equipe contabilizava 
cerca de 4.800 vacinados até a 
quarta-feira. 

A campanha de imunização 
contra o sarampo, para crianças e 
profissionais da saúde, também 
havia atingido menos de 50% 
até a quarta-feira. As doses são 
aplicadas somente até esta sex-
ta-feira (3). 

A responsável pela Sala de 
Vacinas, Solange Hoffstater, la-
menta a baixa cobertura e diz 
que o índice negativo é históri-
co para o município. “Há muitos 

A partir de segunda-feira, vacinação da gripe será liberada para toda população 

Posse teve presença da governadora do Distrito, Ileni Maria Royer

anos que estamos com essas va-
cinas, principalmente da gripe, 
mas neste ano a cobertura está 
extremamente baixa. O sarampo 
era uma doença já erradicada no 
Brasil e agora está voltando com 
muitos casos, devido a vinda de 
estrangeiros e também porque 
os brasileiros não estão fazendo 
as vacinas que ajudam a preve-
nir”, lamenta. 

Sobre a influenza, Solange 
também alerta para casos gra-
ves sendo registrados no país. 
Ela alerta que UTIs estão lotadas, 
principalmente para crianças, de-
vido à alta nos casos. “A criança 
tem o direito e o dever dos pais 
é trazer essas crianças para rece-
ber as vacinas, que são eficazes e 
muito seguras”, afirma. Solange 
alerta que não apenas as vacinas 

de campanhas são importantes, 
mas é fundamental manter todo 
calendário de rotina em dia, tanto 
para crianças, como em adultos 
para prevenir doenças. 

VACINA VAI SER 
LIBERADA PARA TODA 
POPULAÇÃO
A partir de segunda-feira (6) a 
vacinação contra a gripe será 
aberta para toda população, 
até durarem os estoques de 
doses nos municípios. 
A secretaria de Saúde de 
Maravilha lembra ainda a 
mudança no local de vacina-
ção. A sala de vacinas está 
atendendo na Avenida Sul 
Brasil, ao lado do Hospital São 
José. A mudança foi necessá-
ria devido as obras no Centro 
Especializado em Saúde.

O Lions Clube Maravilha realizou a festiva para posse de novos 
associados na noite de quarta-feira (1º) em Maravilha. O evento 
começou às 19h30 na sede da entidade com a presença da gover-
nadora do Distrito LD-8, Ileni Maria Royer, de São Miguel do Oeste. 

Receberam homenagens e tiveram posse Cival Della Justina 
Mack, Maria Müller, Mara Rubia Heydt, Nelsi Willinghoefer e Ber-
nardete Lourdes Dagostin. 

Após a posse, os integrantes participaram de um jantar de con-
fraternização.

NOVIDADES

Lions Clube Maravilha 
realiza festiva de posse 
para novos membros

Ederson Abi /O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

A maioria dos homens que procura pro-
cedimento de aumento peniano é portado-
ra de um pênis normal, sem anormalidades 
anatômicas. Trata-se de uma dismorfofobia 
na qual o paciente faz uma interpretação er-
rônea das dimensões da sua genitália. Como 
o nível de ansiedade é alto, nestes casos, o 
paciente realmente “procura uma solução” 
e vai acreditar nos resultados apresentados 
pelo profissional, independentemente da 
idoneidade ou não dos resultados apresen-
tados.

A orientação ética e honesta é não ope-
rar estes pacientes, e sim tratar o transtor-
no psicológico/emocional. A proposta de 
aumento peniano como um procedimento 
cosmético do pênis normal é ainda conside-
rada uma técnica investigacional e experi-
mental. Várias técnicas de alongamento e/
ou aumento da espessura peniana têm sido 
descritas, mas nenhuma se mostrou efetiva 
e segura, isto é, não existe medicina basea-
da em evidências nestes procedimentos.

O índice de complicações (como fibro-
se peniana, disfunção erétil ou mesmo in-
fecções graves) e insatisfações com estes 
procedimentos de aumento peniano é bas-
tante alto.

O Conselho Federal de Medicina define 
como experimentais os procedimentos ci-
rúrgicos de aumento peniano e neurotrip-
sia. O Conselho Nacional de Saúde, através 
da Resolução 196/96, tem o mesmo pensa-
mento e considera cirurgia experimental, 
que pode ser realizada apenas em estu-
dos experimentais, com consentimento 
informado e sem ônus para o paciente. 
Os últimos consensos brasileiro e latino-a-
mericano de Medicina Sexual, assim como 
as publicações mais recentes, recomen-
dam a não realização do procedimento de 
alongamento peniano, por não apresentar 
resultados satisfatórios e estar acompa-
nhado de altos índices de complicação e 
insatisfação.

A Sociedade Brasileira de Urologia, atra-

PARECER SOBRE OS PROCEDIMENTOS 
DE AUMENTO PENIANO

vés do seu Departamento de Medicina Se-
xual e Reprodução, contraindica esta práti-
ca e reforça que não há estudos ou dados 
científicos que confiram credibilidade, efi-
cácia ou segurança de qualquer técnica de 
aumento das dimensões penianas.

Fonte: Sociedade Brasileira de Urologia
Departamento de Medicina Sexual e 

Reprodução
Dr. Giuliano Aita, Dr. Eduardo Bertero, 

Dr. Fernando Lorenzini, Dr. Carlos Cairoli e 
Dr. Carlos Da Ros.
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O primeiro paciente suspei-
to de contrair a varíola dos ma-
cacos em Santa Catarina é de 
Dionísio Cerqueira, segundo a 
Secretaria de Estado de Saúde 
(SES). A notícia foi divulgada 
após o Ministério da Saúde con-
firmar que o Brasil monitorava 
dois casos da doença no país.

Trata-se de uma mulher 
de 27 anos, que apresentou 
os primeiras sintomas em 24 
de maio, com o aparecimento 

de erupções cutâneas agudas 
pelo corpo, acompanhadas 
de febre, disfagia e outros 
sintomas.

A paciente aguarda resul-
tados de exames laboratoriais 
para outras doenças e segue 
em monitoramento pela vigi-
lância municipal.

Em nota, o MS afirmou que 
os pacientes, um em Santa Ca-
tarina e outro no Ceará, “se-
guem isolados e em recupera-

ção, sendo monitorados pelas 
equipes de vigilância em saúde. 
A investigação dos casos está 
em andamento e será feita co-
leta para análise laboratorial”.

A pasta federal informou 
ainda que instalou uma Sala 
de Situação a partir do dia 23 
de maio para monitoramento 
e acompanhamento dos casos 
no Brasil e no mundo. O Minis-
tério da Saúde está em contato 
com estados e municípios para 

apoiar a investigação e as ações 
de vigilância em saúde.

A varíola dos macacos entrou 
no radar dos cientistas depois 
que surtos da doença foram re-
gistrados na Europa, na Améri-
ca do Norte e na Austrália.

Em Maravilha, a secretária 
de Saúde Miriane Sartori afir-
ma que o curto espaço de tem-
po entre as notificações preo-
cupa, e que o município está 
em alerta.

VARÍOLA DOS MACACOS

Primeiro caso suspeito é investigado 
em Dionísio Cerqueira
Município de Maravilha monitora situação

COMEMORAÇÃO

Vimóveis completa 35 anos de uma história de 
sucesso em Maravilha

A loja Vimóveis realizou 
no sábado (28) um momento 
especial para clientes, fami-
liares e amigos em Maravi-
lha. A empresa comemora 
seus 35 anos de muito su-
cesso no município, esco-

lhendo estar ao lado dos 
clientes nessa data tão im-
portante. 

Com coquetel e muita 
alegria, a família Cembranel 
acolheu os convidados ao 
longo da manhã de sábado. 

De acordo com a empresá-
ria Geovanna Cembranel, o 
cliente sempre é o mais im-
portante para a Vimóveis, 
que nasceu em maio de 1987. 

Desde então, de acordo 
com Vanderlei Cembranel, 

a loja esteve na Avenida Sul 
Brasil, onde começou, depois 
mudou para a Avenida Anita 
Garibaldi, retornou para a 
Sul Brasil, e há 19 anos está 
sediada na Avenida Araucá-
ria, no centro de Maravilha.

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Coquetel recepcionou convidados com muita alegria e carinho Família Cembranel agradeceu presença de amigos para comemorar data especial
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Giulia, 3 meses. “Um grande milagre em uma pessoa tão pequena.”

Genuir, que neste 
novo ciclo a sua 

vida seja uma mis-
tura de tudo o que 

há de melhor. Felici-
dades sempre. 

Fabricio, Parabéns por 
mais um ano de vida! 
Felicidades sempre.

Daiane, que a alegria, paz, saúde, esperança e 
felicidade sejam renovadas em sua vida hoje 
e se renovem sempre. Feliz aniversário!

Andreia, Parabéns! Muita saúde, paz, alegria, prospe-
ridade, amor, e uma infinidade de coisas boas em sua 
vida. Você merece!
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Julia, Feliz Aniversário, que você possa come-
morar muitos e muitos anos de vida, sempre 
em companhia da felicidade para viver mo-
mentos lindos. Parabéns!

Luís, parabéns por completar mais 
um aniversário. Que Deus continue te 
abençoando. 

Marieli, que 
Deus te conser-
ve assim e te 
conceda mais 
muitos anos 
de vida cheios 
de felicidade 
e amor! Feliz 
aniversário! 

Karine, que você seja 
sempre feliz, muita 
saúde, paz e sonhos. 
Feliz aniversário.

Tauana, Parabéns! Que 
Deus sempre te guarde, 
proteja e te livre de todo 
mal. Feliz vida!
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Promover o bem-estar social 
com momentos de reflexão, cone-
xão e celebração da vida são os prin-
cipais objetivos do Longevidade, 
programa lançado pela Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG, voltado espe-
cialmente ao público da melhor ida-
de. A iniciativa visa também estimu-
lar e fortalecer os valores humanos, 
de reconhecer a origem, os legados 
e a essência das pessoas.

Como forma de proporcionar 
conhecimento a este público, são 
realizados momentos digitais so-
bre os mais diversos temas. Um de-
les foi realizado na última semana 
com a participação do neurologis-
ta Auredi Teixeira, abordando “Os 
segredos da memória”, momento 
transmitido pelo canal do youtube 
da cooperativa e disponível a quem 
não pôde assistir ao vivo.

Este importante recurso do cor-
po humano – a memória –, causa 
preocupação às pessoas de todas 
as idades, pois se não incentivada 
diariamente, ela acaba diminuindo 
sua capacidade com o passar dos 
anos. Nesse sentido, o médico mo-
tivou o público a não se acomodar 
e exercitá-la. “Se você tem medo 
de um dia envelhecer e, com isso, 
perder ou reduzir sua memória, 
não perca tempo. Aproveite ao má-

O programa

Ainda neste ano serão realizados novos encontros on-line, 
dia 28 de julho, com o tema “É no colinho dos avós que está o 
segredo do tempo!” e, no dia 23 de novembro, com o assunto 
“Humor e fé”. As transmissões acontecem sempre das 19h30 
às 20h30.
Além disso, neste ano o programa está buscando também a 
integração dos embaixadores das agências com os idosos. Es-
tes colaboradores estão mais presentes nos grupos da terceira 
idade de cada município, se inserindo nos encontros e se apro-
ximando desse público, fomentando mais ações direcionadas.
Todas as pessoas que têm interesse em participar podem 
procurar a agência do Sicredi do seu município. 

Neurologista Auredi Teixeira repassou diversas orientações

SICREDI

Programa “Longevidade” aborda 
os segredos da memória
Ainda neste ano serão realizados novos encontros on-line

ximo da sua vida agora, se prepa-
rando para o futuro. Busque uma 
alimentação mais saudável, não 
beba demais, não fume e faça exer-
cícios físicos periodicamente. Além 
disso, estimule sua memória, use 
menos a tecnologia, por exemplo, 
tente lembrar de números de celu-
lares, ao invés de buscá-los no seu 
aparelho”, orienta o neurologista. 

A expectativa de vida no Brasil 
tem aumentado nas últimas dé-
cadas e, atualmente, é de quase 
80 anos. “Isso graças a alimenta-
ção que está mais saudável, vaci-

nação, água e esgoto tratados e 
também a tratamentos médicos. 
As pessoas vivendo mais anos, 
precisam manter corpo e mente 
saudáveis. Por isso, cabe também 
aos familiares incentivarem estes 
idosos. Inclua-os nas conversas, 
nas tarefas domésticas e alimen-
tícias da residência, nas listas e 
compras no mercado. Em casa, 
eles não devem ser aposentados 
na busca por protegê-los de al-
gum constrangimento interno ou 
externo. Pelo contrário, devem 
ser estimulados a fazerem tudo 
o que é possível, enquanto eles 
puderem. Isso os fará se sentirem 
úteis e manterem-se mais saudá-
veis”, aconselha Teixeira.

Divulgação 



12 Maravilha - Sexta-Feira 3 de Junho de 2022 - ED 678

Comunidade escolar cobra por melhorias na estrutura

EM BREVE

Escola Nossa Senhora da Salete 
está prestes a receber reforma
Projeto aguarda aprovação dos órgãos para entrar em licitação

CLEITON FERRASSO

A Escola Nossa Senhora da Sa-
lete de Maravilha deverá receber 
reforma em breve. A informação 
foi compartilhada pelo vereador 
Vinícius Ventura (PP) durante 
sessão na Câmara e redes so-
ciais. Segundo ele, a secretaria 
de Estado da Educação disse que 
aguarda a aprovação do projeto 
no órgão de controle e depois 
será feito o processo licitatório 
para a obra. 

“A reforma é muito espera-
da nesta escola tão tradicional 
em Maravilha e desde o início do 
mandato estamos lutando por 
esta obra. É um anseio da comu-
nidade e batalhamos muito por 
isso”, reforça.

Em contato com a Coordena-
dora Regional de Educação, Sir-
nei Puntel Dal Maso, ela confirma 

os trâmites. “A escola Salete tem 
projeto de reforma e ampliação, 
mas ainda precisa passar pelas 
aprovações dos órgãos e depois 

pelo processo licitatório. É muito 
importante a compreensão de 
toda a comunidade escolar para 
que os trâmites necessários se-

jam realizados dentro da legali-
dade”, complementa. Ainda não 
é possível falar em valores e o 
que entra na reforma da escola. 

Divulgação 

DEBATE
PSDB realiza encontro regional e faz prestação de contas em Maravilha

O PSDB realizou um encon-
tro regional no sábado (28) no 
Lar de Convivência em Maravi-
lha. O encontro teve a presen-

ça de integrantes do partido e 
o presidente estadual da sigla, 
deputado Marcos Vieira.

Em entrevista à Rádio Líder, 

Marcos Vieira ressaltou a sua 
pré-candidatura a deputado es-
tadual e afirmou que o encon-
tro serve para prestar esclare-

cimentos das ações. Além das 
contas do partido, o PSDB de-
bateu o trabalho que vem sen-
do realizado na grande região. 

Encontro reuniu pessoas de Maravilha e da região Integrantes do Hospital São José foram convidados para o encontro no município

Fotos: Ederson Abi/O Líder
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A 6ª edição do Entrevero de Pinhão será no for-
mato Drive-Thru neste ano, com bandejas entre-
gues no carro. O evento é promovido pelo Rotary 
Club de Maravilha - Centro. A entrega está marcada 
para o dia 18 de junho, no Lar de Convivência, das 
11h às 13h. Cada ficha é vendida pelo valor de R$ 
45,00, com membros do clube. Os valores arreca-
dados serão direcionados na manutenção de proje-
tos sociais do Clube.

CARINE ARENHARDT 

A convocação de mesários que vão 
atuar nas eleições 2022 será feita 
em julho e a Justiça Eleitoral está 
com as inscrições abertas para 
quem quiser se candidatar volun-
tariamente. O cadastro pode ser 
feito pelo aplicativo E-título ou di-
retamente com o Cartório Eleitoral 
pelo whatsapp 9 8805 8419. 

Neste ano, serão convocados 
224 mesários para Maravilha, 52 em 
Iraceminha, 24 em Flor do Sertão, 
24 em Santa Terezinha do Progres-
so, 20 em São Miguel da Boa Vista 
e 24 em Tigrinhos, totalizando 368 
entre todos os municípios que com-
põe a 58ª Zona Eleitoral. 

Conforme o chefe do Cartó-
rio Eleitoral de Maravilha, Ademir 
Hemming Johann, os convocados 
em 2020 já estão sendo consulta-
dos sobre a permanência do volun-
tariado. 

ELEIÇÕES 2022

Com 368 vagas na Zona Eleitoral de Maravilha, 
Cartório abre inscrições para mesários
Convocados tem vários 
benefícios por dias de 
treinamento e atuação 
nos pleitos

Em Maravilha, serão 224 mesários

DRIVE-THRU

Rotary Club organiza 
6° Entrevero de Pinhão

Divulgação 

BENEFÍCIOS

Os mesários tem 
direito a dois dias 
de folga no trabalho 
por cada dia de trei-
namento e votação, 
isenção de taxa de 
inscrição em concur-
sos públicos de San-
ta Catarina, Maravi-
lha, Flor do Sertão, 
Iraceminha, São 
Miguel da Boa Vista 
e Santa Terezinha 
do Progresso, além 
de vale-alimentação 
no dia da eleição e 
horas extracurricu-
lares para estudan-
tes de universidades 
conveniadas. 

Divulgação 
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CARINE ARENHARDT 

Depois de enfrentar preju-
ízos severos com a estiagem 
na última safra, os produtores 
agrícolas encaram uma nova 
preocupação com o excesso de 
chuvas que atrapalha a colheita 
da safrinha. 

Conforme o secretário de 
Agricultura, Pedro Gilberto Io-
ris, as chuvas dos últimos dias 

já causam prejuízos para as la-
vouras, mas ainda não é possí-
vel quantificar os prejuízos. O 
problema é principalmente no 
atraso de colheita em lavouras 
de soja. O agricultor também 
está tendo dificuldade de fazer 
o plantio do trigo, devido aos 
dias chuvosos. Pastagens para 
o gado também acabam sendo 
prejudicadas com o excesso das 
chuvas. 

AGRICULTURA

Excesso de chuvas atrasa colheita 
da safrinha e traz prejuízos 
Cultura da soja é a mais afetada no interior do município 

AGRICULTOR MARAVILHENSE RELATA 
PREOCUPAÇÃO
O produtor Ivanor San Vito, morador da Linha 
Chinelo Queimado, plantou 60 hectares de soja e 
oito hectares de milho para grão na safrinha deste 
ano. Ele destaca que conseguiu colher cerca de 
quatro hectares da soja antes de iniciar as chuvas e 
tem pelo menos 20 hectares prontos para a colheita. 
Ivanor já estima perdas de 20% nestes 20 hectares, 
com soja brotando pelo atraso na colheita. Outros 
35 hectares estão em fase de maturação, mas se o 
período chuvoso se prolongar as lavouras também 
podem registar perdas. Já as lavouras de milho 
devem ser colhidas apenas em julho, não sendo 
possível ainda avaliar possíveis prejuízos. Produtor Ivanor San Vito já estima perdas de 20% em lavouras de soja, prontas para colheita 

Safrinha do milho grão deve ser colhida em julho

Fotos: Divulgação 
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PROJETO COOPERA SOLIDÁRIO

Sicoob repassa mais de R$ 118 mil 
para entidades
Ação tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento social dos 
municípios a área de atuação da cooperativa

No mês de maio o Sicoob 
Credial realizou o repasse de 
mais de R$ 118 mil para enti-
dades participantes do Projeto 
Coopera Solidário. Os eventos 
para repasse simbólico dos va-
lores aconteceram em Campo 
Novo/RS, Cunha Porã/SC, Ma-
ravilha/SC e São Carlos/SC, reu-
nindo entidades de toda a área 
de atuação da cooperativa.

Este projeto é uma ação so-
lidária que tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvi-

mento social dos municípios da 
área de atuação da cooperativa, 
apoiando as entidades munici-
pais e sem fins lucrativos, vol-
tadas aos setores de cultura, 
educação, empreendedorismo, 
esporte, religião ou saúde.

A cada nova aplicação finan-
ceira realizada para os produtos 
de RDC, RDC Pré Fixado, LCA ou 
LCI, o cooperado pode indicar 
uma das entidades cadastradas 
para que recebam um repasse 
financeiro da cooperativa, sendo 
que este repasse não gera prejuí-
zo para o cooperado, pois é feito 
através dos recursos do Sicoob. 

Conforme explica o presi-
dente do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri, este projeto está 
alinhado à missão do Sicoob em 
contribuir para o desenvolvi-
mento econômico e financeiro 
de seus cooperados. “Já temos 
parcerias firmadas há anos em 
nossa área de abrangência e o 
Coopera Solidário proporcio-
na a possibilidade de um maior 
reconhecimento às entidades 
atuantes nos municípios, que 

estão dia a dia trabalhando e 
fazendo a diferença na vida de 
muitas pessoas”, relata. 

O presidente eleito na úl-
tima Assembleia, Márcio Luiz 
Schmitt, destaca que o Coopera 
Solidário será renovado a partir 
de 1º de junho, possibilitando 
o cadastramento de novas en-
tidades. “O Sicoob Credial sem-
pre se caracterizou por auxiliar 
as mais diversas entidades co-
munitárias, e o Coopera Solidá-
rio estende benefícios financei-
ros às entidades, auxiliando-as 
no cumprimento de seu papel 
enquanto instituições, além de 
fortalecer as parcerias já exis-
tentes”, comenta.

A entidade que não partici-
pou da última edição, pode re-
alizar seu cadastro em uma das 
agências do Sicoob Credial. Já 
os cooperados que aplicarem 
valores acima de R$ 5 mil, po-
dem indicar uma entidade de 
seu interesse para participar 
do próximo repasse, que acon-
tecerá após a Assembleia Geral 
Ordinária do exercício de 2022.

Repasse em Maravilha 

Divulgação 
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Pedro Canísio Sander, agricul-
tor de São Carlos, é cooperado 
do Sicoob Credial há 36 anos e, 
neste ano em especial, receberá 
a devolução do valor investido 
em sua conta capital para reali-
zar seu sonho: a compra de um 
veículo novo. 

Todo cooperado do Sicoob 
tem uma conta capital, em que 
é depositado o valor pago ao 
ingressar na Cooperativa, bem 
como parte das sobras anual-
mente, de acordo com a parti-
cipação deste. “Essa conta é im-
portante para a sustentabilidade 
da cooperativa, e não pode ser 
movimentada como a conta cor-
rente comum. Além disso, a con-
ta capital pode ser considerada 
um investimento à longo prazo, 
visto que há rentabilidade e o 
valor investido, posteriormente, 
é devolvido conforme estatuto 
da cooperativa”, explica o presi-
dente do Sicoob Credial, Hermes 
Barbieri. 

A devolução da conta capital 
é feita quando o cooperado com-
pleta 25 anos ininterruptos no 
quadro social, 65 anos de idade 
com no mínimo 10 anos de víncu-
lo associativo, demissão ou des-
ligamento do quadro social. Pe-
dro optou por aguardar 35 anos 

No Sicoob

r see dinheirrr see dinheirr
rende muito mais. Procure sua cooperativa

e saiba mais!

O Sicoob divide os resultados com você.

Guardando seu dinheiro no Sicoob, você tem bons rendimentos,
segurança e aumenta sua participação nos resultados da cooperativa,

gerando ainda mais retorno sobre os seus investimentos!
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Central de Atendimento Sicoob Atendimento 24h | Ouvidoria Sicoob: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 | www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 | SAC - 24h 0800 724 4420

SICOOB

Cooperado de São Carlos investe em veículo 
novo com o valor de sua conta capital
A devolução é feita quando o cooperado completa 25 anos ininterruptos

Presidente eleito na última assembleia, Márcio Luiz Schmitt, cooperado Pedro Canísio Sander e gerente da agência do Sicoob de São 

Carlos, Djouse Bortolanza

e receber o valor total da conta 
capital. “Quando completei 25 
anos, poderia começar a receber 
o valor de minha conta capital de 
forma parcelada, mas esperei até 
os 35 anos para sacar todo o va-
lor e assim investir na aquisição 
de um veículo novo”, relata. 

Para o gerente do Sicoob em 
São Carlos, Djouse Bortolanza, 
é gratificante poder auxiliar na 
realização de um sonho, como 

este do cooperado Pedro. “Para-
béns ao Pedro, pessoa educada, 
trabalhador, calmo, formador de 
opinião e um dos líderes da co-
munidade da Linha Massing. Esse 
resultado tem a participação dele 
que investiu no Sicoob, usufruiu 
do sistema fazendo seus depósi-
tos, saques e investimentos em 
sua propriedade, dando um re-
sultado positivo no final do ano. 
E desta forma, o Sicoob devolveu 

suas sobras, participação dos re-
sultados, proporcionando vanta-
gens que outras instituições não 
têm”, explana.

Pedro acreditou no retorno 
de sua conta capital como um 
investimento a longo prazo e 
agora colhe os frutos do coo-
perativismo. “Pena para o tem-
po perdido em que não traba-
lhei com o Sicoob”, finaliza o 
cooperado.

Divulgação 
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PAVIMENTAÇÃO

Licença autoriza início das obras de asfalto 
entre São Miguel da Boa Vista e Romelândia 
Uma reivindicação de 15 anos começa a sair do papel, com investimento de R$ 41 milhões

CARINE ARENHARDT  

Com recursos do governo estadu-
al, a pavimentação da SC-492, entre 
São Miguel da Boa Vista e Romelân-
dia deve iniciar nos próximos dias. 
Conforme o deputado Marcos Vieira 
na quarta-feira (1) foi liberada a licen-
ça ambiental, pelo Instituto do Meio 
Ambiente (IMA), para o início dos tra-
balhos pela empresa Gaia Rodovias, 
vencedora da licitação. 

A obra terá um investimento de 
R$ 41 milhões, para pavimentar o 
trecho de 8,6 quilômetros, ligando 
os dois municípios. Além do asfalto, 
a empresa será responsável pelo ser-

viço de drenagem, terraplenagem, 
sinalização, obras complementares, 
meio ambiente, iluminação, obras de 
contenção e terceira-faixas em alguns 
pontos da rodovia. A pavimentação é 
aguardada pela comunidade há mais 
de 15 anos. 

De acordo com Vieira, o trecho é 
um importante corredor logístico e a 
obra vai auxiliar no escoamento da pro-
dução e desenvolvimento da região. O 
deputado destacou que vem lutando 
pela concretização deste projeto e o 
início da obra é mais um compromisso 
cumprido pela atual gestão de Santa 
Catarina. O prazo previsto para a con-
clusão dos trabalhos é de 18 meses. Obra liga os dois municípios

Arquivo/Prefeitura de Romelândia
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No sábado, dia 28, a admi-
nistração de Tigrinhos assinou a 
ordem de serviço para execução 
da pavimentação asfáltica no tre-
cho de 2,9 quilômetros que liga 
o município de Tigrinhos até a 
divisa com Bom Jesus do Oeste. 
Serão investidos R$4.859.607,53 
recebidos do Governo do Estado 
e R$977.726,84 de recursos pró-
prios do município.

Esteve presentes no ato o pre-
feito Derli de Oliveira, vice-pre-
feito Milton Huppes, secretários, 
vereadores, representante da 
empresa vencedora da licitação, 
Gaia Rodovias, prefeito de Bom 
Jesus do Oeste Airton Reinehr, 
deputado estadual Mauro de Na-
dal que foi um dos responsáveis 
pela destinação do recurso en-
quanto esteve a frente do Gover-

Documento foi assinado e em breve as obras terão início

Equipamentos foram entregues na tarde de sexta-feira (27)

TIGRINHOS

Assinada a ordem de serviço para 
execução da pavimentação asfáltica 
Trecho que receberá asfalto é até a divisa com o município de Bom Jesus do Oeste

no do Estado de Santa Catarina e 
também moradores locais. Con-

forme o prefeito, é uma impor-
tante obra de desenvolvimento 

e melhoria da infraestrutura da 
cidade irá começar.

Divulgação 

Para abrir a temporada das festas juni-
nas, está de volta a maior festa caipira da re-
gião. Organizada pelo Grupo de Jovens No-
vos Ideais, da Linha Pedra Branca, o evento 
já é tradicional e, mesmo sem ter sido reali-
zado nos últimos dois anos em razão da pan-
demia. Comidas e bebidas, música boa e a 
tradicional fogueira gigante, não vão faltar.

O Grupo de Jovens Novos Ideais promo-
verão a 5ª edição da Festa na Roça, no pró-
ximo dia 11 de junho, no salão comunitário 
da Linha Pedra Branca. Os ingressos podem 
ser adquiridos antecipadamente com os 
membros do grupo: R$ 25,00 (14 anos aci-
ma) e R$ 15,00 (12 e 13 anos) - na compra 
do ingresso leva um copo personalizado do 
evento. 

CAIPIRA
Grupo de Jovens 
promoverão a Festa 
na Roça

Na última semana foram entregues no-
vos veículos e equipamentos destinados às 
secretarias de Agricultura e Infraestrutura de 
Cunha Porã. Foi realizada a entrega oficial 
de um caminhão caçamba, dois veículos 
para a infraestrutura, dois homogeneiza-
dores, um distribuidor de adubo orgânico 

e líquidos e uma carreta agrícola basculan-
te. Todos os equipamentos foram adquiri-
dos por meio de recursos destinados pelos 
deputados Altair Silva (PP), Ana Paula da 
Silva (Podemos), Ismael dos Santos (PSD) 
e Coronel Mocellin (Republicanos), além de 
contrapartida do município.

RENOVANDO A FROTA

Veículos e equipamentos são 
entregues 

Divulgação 
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A Apae em parceria com 
o município de Cunha Porã 
realizou no último sába-
do (28), o baile de escolha 
das soberanas, no salão da 
comunidade evangélica. 
Após os desfiles coletivos 
e individuais, além de apre-
sentações artísticas, ficou 
classificada como segunda 
princesa Perola Graeff, pri-
meira princesa Julia Sehn e 
o título de rainha ficou com 
Sara Lanz.

Participaram do evento 
autoridades locais e regio-
nais, deputados, prefeitos, 
vereadores, empresários, 
além da grande participação 
da população. Com o início 
do desfile todas as candida-
tas se apresentaram, rece-
beram apoio de seus pais, 
patrocinadores e também 

CONCURSO

Soberanas de Cunha 
Porã são eleitas
Sara Lanz foi eleita à nova rainha, primeira 
princesa, ficou classificada Julia Sehn e segunda 
princesa Pérola Graeff

de torcida presente. Após a de-
cisão, foi realizado show com a 
Banda Pérola Negra.

Jovens representarão o município durante os eventos locais 

e regionais

Techo da extensão da Avenida Felipe Baczinski até a Linha Lageado 

Tigre recebeu lâmpadas de LED

Julia abordou sobre a importância dos cuidados com a higiene oral

Divulgação 
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Na última semana a equipe de 
Saúde Bucal do município de Tigri-
nhos, composta pela dentista Júlia 
Spessato Zanco e pela técnica em 
Saúde Bucal realizaram uma expla-
nação sobre cuidados em saúde 
bucal para os alunos da Escola de 
Educação Básica Osvaldo Ferreira de 
Mello. Estiveram presentes as tur-
mas do 7º ao 9º ano.

Durante a conversa foi abordado 
o tema saúde bucal que abrangeu vá-
rias outras temáticas relevantes aos 
adolescentes, as quais tem ligação 
com os cuidados de higiene e que po-

dem causar alguns problemas bucais. 
O encontro marcou o retorno das ati-
vidades do setor da saúde na escola, 
pois devido á pandemia de Covid-19 
dos últimos anos as atividades pre-
senciais foram canceladas. 

Esse novo encontro foi de extrema 
importância, pois cuidados simples que 
já eram rotinas entre os adolescentes 
foram deixados de lado e o resultado 
não foi positivo. Sendo assim, enfatiza a 
dentista que espera que esta conversa 
tenha despertado nos alunos um olhar 
mais cuidadoso em relação a sua hi-
giene oral.

PREVENÇÃO

Saúde Bucal é explanado com os alunos

A administração de 
Tigrinhos concluiu na 
última semana a obra 
de instalação de novo 
padrão de iluminação 
pública no perímetro ur-
bano do município, no 
trecho da extensão da 
Avenida Felipe Baczinski 
até a Linha Lageado Ti-
gre. Ao todo foram in-
vestidos R$ 349.928,63, 
sendo destes R$ 250 mil 
de recursos do deputa-
do estadual Fabiano da 
Luz e o restante de con-

trapartida do município. 
A obra foi executada 

pela Ceraçá, empresa 
vencedora da licitação, 
que realizou a instalação 
de novos postes e lâm-
padas de LED. A nova ilu-
minação tem como obje-
tivo proporcionar mais 
segurança e conforto 
para a comunidade, con-
tribuindo com a mobili-
dade urbana, favorecen-
do a prática de esportes 
e melhor qualidade de 
vida dos moradores.

SEGURANÇA
Melhorias na iluminação 
pública são concluídas

Divulgação 
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Participantes visitaram vários pontos turísticos no município

Ao todo foram encaminhadas 21 pacientes para Aberlado Luz

O município de Cunha Porã reali-
zou na última semana, por meio da 
Secretaria de Agricultura, em parce-
ria com o Serviço Nacional de Apren-
dizagem Rural (Senar), o curso de Tu-
rismo Rural. 

Durante as aulas foram abordados 
assuntos como turismo e turistas no 
meio rural, turismo rural e seus pro-
dutos, planejando e preparando o 
ambiente de acolhida na propriedade 
rural, técnicas de acolhida via meios 
de comunicação, técnicas de atendi-

mento pessoal na propriedade rural. 
Além das aulas realizadas em sala, 
foram feitas visitas em propriedades 
com potencial turístico.

Para a prefeita Luzia Vacarin, a 
capacitação nesta área é importan-
te, visto que o município possui uma 
grande área rural com riquezas a se-
rem exploradas e divulgadas. O se-
cretário de Agricultura, Vilson Pedro 
Kempfer, agradeceu a todos por acre-
ditarem que o turismo é possível e vi-
ável em Cunha Porã.

POTENCIAL

Curso de Turismo Rural 
é concluído
Além das aulas realizadas em sala, foram feitas 
visitas em propriedades com potencial turístico

Divulgação 

Divulgação 

SAÚDE

CULTURA

Cirurgias de ortopedia são 
realizadas

Flor do Sertão promoverá 
noite cultural italiana

No mês de maio, a Secretaria de Saúde de São Miguel da 
Boa Vista encaminhou 21 pacientes para cirurgia de ortope-
dia. O procedimento foi realizado no Hospital Rogacionista 
Evangélico em Abelardo Luz, onde foram atendidos pacien-
tes com problemas em joelho, mão e ombro. Conforme o 
prefeito, Vanderlei Bonaldo, tem mais pacientes aguardando 
cirurgia que em breve toda a demanda será atendida.

Amanhã (04) ocorre a Noite Cultural Italiana, evento que 
faz parte do Projeto de Resgate Histórico de Flor do Sertão, 
iniciado em 2021 com a criação do DVD com os pioneiros. Nes-
te ano o projeto visa homenagear as culturas que formam a 
base de no município. Em 30 de abril foram homenageadas as 
famílias descendentes de poloneses. 

E agora chegou a vez da “italianada”, essa cultura que faz 
base da história de Flor do Sertão. O evento deste sábado con-
tará com dois grupos folclóricos italianos, que farão apresen-
tações de dança típica. Depois, serão homenageadas dezenas 
de famílias descendentes de italianos, que se estabeleceram 
desde a colonização, nos anos 50, até início deste século. 

Após as homenagens, haverá música ao vivo para deixar a 
noite mais animada. O evento é aberto ao público, com acesso 
gratuito, e ocorre no Centro de Eventos, com início às 19h30. 
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O Sicredi, instituição finan-
ceira cooperativa com mais de 
5,5 milhões de associados e 
presença em todos os estados 
brasileiros e no Distrito Fe-
deral, disponibilizou a função 
inédita de atendimento por vi-
deochamada em Libras (Língua 
Brasileira de Sinais), via Whatsa-
pp Enterprise - versão do aplica-
tivo destinada a empresas. 

A instituição financeira coo-
perativa é a primeira a utilizar 
a solução desenvolvida em par-
ceria com a Botmaker. “A nova 
tecnologia assistiva está alinha-
da ao nosso direcionamento de 
atender às necessidades das 
pessoas por meio do relacio-
namento simples e próximo, 
e isso é reforçado agora com 
nosso pioneirismo de lançar 
uma videochamada em Libras 
integrada ao WhatsApp corpo-
rativo”, explica Alceu Meinen, 
superintendente de Operações 
de Produtos do Sicredi.

A nova funcionalidade se 
integrará ao atendimento via 
WhatsApp já realizado com uso 
de inteligência artificial por in-
termédio do Theo (nome esco-
lhido em homenagem ao padre 
Theodor Amstad, precursor do 
cooperativismo no Brasil e fun-
dador do Sicredi), um chatbot 
que foi criado com o objetivo 
de otimizar o atendimento aos 
associados e colaboradores, ti-
rar dúvidas e efetuar serviços 
por meio do uso da inteligência 
artificial (IA), com disponibilida-

INCLUSÃO

Sicredi lança atendente de
videochamada em libras 
para WhatsApp 
A conclusão do processo de implementação está prevista para o final de junho 

A nova função está em fase de implementação nas diferentes regiões de atuação

de de atendimento 24 horas, 
todos os dias da semana.

Entre as funcionalidades, o 
atendente virtual oferece ins-
truções sobre o funcionamento 
dos produtos e serviços do Si-
credi, além de apoio a consultas 
e transações de associados. O 
canal também atende a não as-
sociados da instituição financei-
ra cooperativa que podem bus-
car informações de abertura de 
contas ou portabilidade.

Para utilizar a função de 
atendimento em Libras, via 
WhatsApp, a pessoa entra em 
contato pelo telefone (51) 

3358-4770, seleciona a opção 
Libras e é transferida para um 
chat em vídeo com o especia-
lista do Sicredi. “Criamos o Bot-
maker Call, como a solução é 
chamada, para permitir que o 
contato do consumidor com o 
cliente comece por um chatbot 
e depois, de acordo com a ne-
cessidade, seja migrado para 
uma conversa em áudio ou em 
vídeo. O atendimento via cha-
madas de áudio ou vídeo é mui-
to indicado para casos em que 
se torna necessário buscar uma 
aproximação maior com o clien-
te, ou que requer explicações 

mais detalhadas, como em ne-
gociações, demonstrações de 
produtos ou suporte técnico 
remoto, por exemplo, em que 
a comunicação por voz ou visu-
al se torna essencial, como no 
caso específico do Sicredi”, afir-
ma Alfredo Bitencourt, head de 
Vendas da Botmaker Brasil.

A função de atendimento 
em Libras está em fase de im-
plementação nas diferentes re-
giões de atuação do Sicredi.  A 
conclusão do processo em to-
das as áreas de atuação da insti-
tuição está prevista para o final 
de junho de 2022.

Divulgação 
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OBITUÁRIO

MILTON GONÇALVES
O ator e diretor Milton Gonçalves, ícone 
da TV brasileira, morreu no dia 30 de maio, 
aos 88 anos, por consequências de um AVC 
sofrido em 2020. Conhecido por trabalhos 
marcantes em novelas como O bem-amado, 
venceu preconceitos e lutou pelo reconhe-
cimento do trabalho dos negros. Participou 
ainda de programas humorísticos, minissé-
ries, filmes e outras produções de sucesso. No remake da novela 
Sinhá Moça repetiu o personagem Pai José que tinha feito na 
versão original e, desta vez, conseguiu indicação para o prêmio 
de melhor ator no Emmy Internacional. 

KRISHNAKUMAR 
KUNNATH
Um dos cantores mais famosos da Índia, 
Krishnakumar Kunnath, morreu no dia 31 
de maio, aos 53 anos, vítima de ataque 
cardíaco. Ele começou a passar mal durante 
seu último concerto e acabou tendo um 
colapso ao retornar para o quarto de hotel. 
O artista chegou a ser levado para o hospi-
tal, mas não resistiu. KK, como era conhecido, 
lançou seu primeiro álbum em 1999. Suas músicas conquistaram 
rádios do país e também filmes de Bollywood.

GILBERTO RODRIGUEZ 
OREJUELA
O ex-líder do cartel de drogas colombiano 
de Cali, Gilberto Rodriguez Orejuela, mor-
reu no dia 1° de junho, aos 83 anos. Conhe-
cido como “o jogador de xadrez”, o trafi-
cante estava em uma prisão nos Estados 
Unidos, país para onde foi extraditado em 
dezembro de 2004. De acordo com as auto-
ridades americanas, o Cartel de Cali contro-
lava 80% do comércio de cocaína do país em meados da década 
de 1990. Orejuela foi considerado um dos maiores traficantes 
do mundo após a morte de seu inimigo Pablo Escobar, líder do 
Cartel de Medellín, em 1993.

MARCONDES DE CASTRO
Faleceu no dia 25 de maio, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 77 anos. Seu corpo foi velado na Capela da Linha Apa-
recida, em Anchieta, e sepultado no cemitério da comunidade.

ELLA MARIA ELY
Faleceu no dia 26 de maio, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, 
aos 97 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Guara-
ciaba e sepultado no cemitério municipal.

OTICAR ADOALDO KONIG
Faleceu no dia 27 de maio, aos 59 anos. Seu corpo foi velado na 
capela mortuária de Maravilha e sepultado no cemitério munici-
pal de Maravilha.

GERALDO PAULO MARQUES
Faleceu no dia 27 de maio, aos 61 anos. Seu corpo foi trans-

ladado para Pirassununga (SP) e sepultado no cemitério de 
Pirassununga.

ALFONSO JOÃO HASS
Faleceu no dia 27 de maio, no Hospital São José de Mara-
vilha, aos 78 anos. Seu corpo foi velado no salão da Igreja 
Católica da Linha Consoladora e sepultado no cemitério da 
comunidade.

VITÓRIA CORBARI STANGA 
Faleceu no dia 27 de maio, em sua residência, aos 94 anos. 
Seu corpo foi velado no salão comunitário de Lajeado Tigre, 
em Tigrinhos, e sepultado no cemitério de Lajeado Tigre.

SUELI TEREZINHA DA ROSA
Faleceu no dia 31, em Abelardo Luz, aos 75 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária de Anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

SABINA SIMON
Faleceu no dia 31 de maio, no Hospital Regional de São Mi-
guel do Oeste, aos 88 anos. Seu corpo foi velado no Clube de 
Idosos do Bairro União de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

JOSÉ ANTÔNIO 
LARA DIAS
Um dos advogados pioneiros de Mara-
vilha, José Antônio Lara Dias morreu no 
dia 1° de junho, aos 82 anos. Ele iniciou 
no ramo de advocacia há 53 anos e ga-
nhou grande reconhecimento na comu-
nidade local. Dias estava internado no 
Hospital da Unimed em Chapecó e deixa 
a esposa Cleonice Lara Dias, e os filhos Losiane, José Orlando 
e Antônio Marcos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal. 

EUNITA ARALDI
Faleceu no dia 1° de junho, em sua residência, aos 76 anos. 
Seu corpo foi velado no Clube de Idosos Pioneiro e sepultado 
no cemitério municipal de Maravilha. 

ARDUINO CAPELLI
Faleceu no dia 2 de junho, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 80 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária de Ma-
ravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.
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A Polícia Civil de Maravilha, 
em ação conjunta da Divisão 
de Investigação Criminal - DIC 
e da Delegacia Municipal de 
Tigrinhos, capturou um ho-
mem condenado pela prática 
de múltiplos crimes, que esta-
va foragido do sistema peni-
tenciário.

O trabalho policial visando 
à captura do foragido estava 
sendo realizado desde a se-
gunda-feira (30) pela Polícia 
Civil, que chegou a fazer in-
cursão em área rural durante 
a madrugada desta terça-fei-
ra (31), mas não obteve êxi-
to em encontrar o rapaz de 
29 anos de idade, natural de 
Maravilha.

FICHA LONGA

Polícia Civil de Maravilha prende homem 
com histórico de 11 mandados de prisão
Ele tem, ainda, 66 boletins de ocorrência

Homem foi preso e encaminhado para a cadeia de Maravilha

Carro foi recuperado em pinhalzinho, onde dois homens conseguiram fugir

Polícia Civil

Entretanto, mantido o moni-
toramento, o homem foi encon-

trado na tarde desta terça-feira 
e preso por policiais civis em Ma-

ravilha, momento em que não 
apresentou resistência.

Trata-se do décimo primei-
ro mandado de prisão cumpri-
do contra o indivíduo, que se 
trata de um criminoso serial, 
envolvido com a reiterada prá-
tica de atos infracionais, con-
travenções penais e crimes 
desde tenra idade, dentre eles 
furtos, crimes contra a fauna, 
ameaças, lesões corporais, de-
sobediência, ato obsceno, de-
litos de trânsito, porte de ar-
mas e tráfico de drogas.

O preso foi encaminhado 
à unidade prisional de Mara-
vilha, onde dará prossegui-
mento ao cumprimento de 
sua pena.

O acidente foi registrado na 
SC-492 na Linha Nova Brasília, 
interior de Maravilha, às 18h25 
de terça-feira (31). No local, uma 
motocicleta e uma bicicleta se co-
lidiram e duas pessoas sofreram 
ferimentos. 

Conforme o Corpo de Bom-
beiros, um homem de 24 anos 
andava de bicicleta e sofreu es-
coriações no corpo. O piloto da 
moto, de 46 anos, foi atendido 
pelo Samu. Ambos foram condu-
zidos ao hospital São José para 
avaliação médica.

TRÂNSITO ASSALTO
Colisão entre 
moto e bicicleta 
é registrada 
no interior de 
Maravilha

Carro roubado em São Miguel do Oeste é 
recuperado em Pinhalzinho

No começo da noite de se-
gunda-feira (30), um assalto 
registrado no centro de São 
Miguel do Oeste terminou 
com a recuperação de um veí-
culo e a prisão do autor em Pi-
nhalzinho. 

O criminoso abordou a ví-
tima na Rua Barão do Triunfo, 
em frente a uma panificadora, 
no centro de São Miguel do 
Oeste, anunciando o assalto 
e roubando o veículo. O crimi-
noso tomou rumo ignorado e 
a Polícia Militar foi imediata-
mente acionada. Guarnições 
de toda a região iniciaram 
buscas, sendo que o veículo, 
juntamente com o autor do 
roubo, foi localizado em Pi-

nhalzinho.
O criminoso, conduzindo 

o carro roubado, acabou per-
dendo o controle do veículo 
e colidiu em uma lixeira. Uma 
pessoa foi presa e, segundo 
relato de moradores do Bair-

ro Efacip, pelos menos outros 
dois envolvidos teriam fugido 
a pé do local. 

O carro, um Toyota Corolla, 
foi recuperado pela Polícia Mi-
litar, com ajuda das guarnições 
dos municípios da região.

Divulgação 
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Polícia Civil foi acionada e vai investigar o caso

Carro ficou com as rodas para cima e mulher conseguiu sair do veículo

Um homem foi encontrado morto dentro de 
uma esterqueira de chiqueiro por volta das 21h de 
terça-feira (31), em uma propriedade da Linha Ma-
tão, interior de Descanso. 

A Polícia Militar foi acionada e deslocou ao lo-
cal para averiguar os fatos. Aos policiais foi repas-
sado que o homem saiu de casa pela manhã para 
trabalhar na propriedade e no horário do almoço 
não voltou. Foram então realizadas buscas e com 
o auxílio de uma ripa, localizaram o corpo dentro 
do sistema de dejetos, após visualizarem parte da 
perna e a bota. 

O Corpo de Bombeiros foi chamado e removeu 
o corpo de dentro da esterqueira.

A Polícia Civil, através da Delegacia de Pro-
teção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso 
de Maravilha (DPCAMI), concluiu, durante o 
mês de maio, 30 investigações de crimes rela-
cionados à violência doméstica contra mulher.

As investigações estão relacionadas aos 
mais diversos delitos como lesão corporal, 
ameaça, injúria, dano, perseguição, violência 
psicológica e descumprimento de medidas 
protetivas de urgência.

Com a criação da Delegacia de Proteção 
à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso em 
Maravilha, a Polícia Civil passou a contar com 
uma equipe que atua exclusivamente na in-
vestigação de crimes relacionados à violência 
doméstica.

Em breve, será instalada uma sede exclu-
siva para DPCAMI, no município de Maravilha, 
onde será possível ofertar um atendimento 
mais humanizado às vítimas de violência do-
méstica.

TRAGÉDIA

Homem é encontrado morto dentro de 
esterqueira em Descanso
Homem caiu no local e corpo foi localizado com pedaço de madeira

Marcos Lewe/WH Comunicações

Marcos Lewe/WH Comunicações

RESULTADO PREJUÍZO

Polícia Civil conclui 
30 inquéritos de 
crimes relacionados 
à violência doméstica 
em Maravilha

Jovem ganha veículo de presente e sofre 
acidente horas depois

No começo da noi-
te de quarta-feira (1º), 
uma jovem, de 19 anos, 
acabou sofrendo um aci-
dente de trânsito na Rua 
Sete de Setembro, no 
Bairro Andreatta, em São 
Miguel do Oeste.

Segundo relatos de 
testemunhas, a motoris-
ta saiu da garagem de 
casa e seguiu sentido ao 
Centro da cidade, quan-
do, por motivos ainda 
desconhecidos, perdeu o 
controle do veículo, que 
acabou andando de ré 
até cair em uma estrada 
secundária e capotar. Por 
conta do ocorrido, o veí-
culo envolvido, um Voya-
ge, com placas de Iporã 
do Oeste, sofreu danos 
materiais consideráveis. 

Após o acidente a jo-
vem conseguiu sair so-

zinha do veículo e foi 
amparada pelo Corpo de 
Bombeiros. Ela não sofreu 
ferimentos, mas foi con-
duzida ao Pronto Socorro 
do Hospital Regional para 
passar por avaliação mé-
dica. A Polícia Militar foi 
acionada e adotou os pro-

cedimentos cabíveis.
Conforme familiares 

da vítima, a jovem estava 
de aniversário na terça-
-feira (31) e no dia seguin-
te ganhou de presente o 
veículo que estava condu-
zindo no momento do aci-
dente.
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As equipes infantas e adultos de vôlei da SEJL/
Vida Vôlei Maravilha estiveram em São Miguel do 
Oeste para amistoso, no sábado (28). Os rapazes 
da Cidade das Crianças tiveram resultados positi-
vos. Não foi informado o placar das partidas, mas 
a comissão técnica lembra que as duas equipes 
estão em fase final de preparação. “Jogos assim 
é importante para que os atletas pegam confian-
ça e alto nível para as competições”, ressalta o 
técnico Thomas Zardo. Ele agradece aos atletas 
pelo compromisso e também a equipe do São 
Miguel Indians por aceitar o desafio.  

Para finalizar Zardo lembra que o próximo 
compromisso é a fase final da Liga Infanto em 
Chapecó no naipe masculino e as meninas essa 
fase acontece em Maravilha. Partidas aconteceram contra o São Miguel Indians

Divulgação 

3ª ETAPA

VÔLEI

Maravilha conquista medalhas 
no xadrez

No sábado o xadrez da Se-
cretaria de Esportes, Juventu-
de e Lazer (SEJL)/ Acema de 
Maravilha participou, em Se-
ara do Circuito de Xadrez Ati-
vo. De acordo com o professor 
Jorge Godois (Vacaria), esti-
veram competindo mais de 
200 atletas. Na oportunidade 
Maravilha trouxe medalhistas 
em várias categorias. Medalha 
de prata veio com a categoria 
sub-12 feminino e masculino 
com os atletas, Eloisa Spier 
Kirch e Brian Pereira, respec-
tivamente. Maravilha ainda 
conquistou bronze na catego-
ria sub-8 com Arthur Schaefer, 
sub-10 com Gabriela Manfrim 
e Dionatam Schefer e na sub-
12 com Lara Albrechet. 

Segundo Godois no pró-
ximo dia 18 Maravilha dispu-
ta a quarta etapa da mesma 
competição, em Concórdia. 

Município de Maravilha foi representado pelas categorias sub-8, 10 e sub-12

Divulgação 

4ª etapa será no dia 18 em Concórdia

Em julho acontece em Mara-
vilha dentro das festividades 
de aniversário do município. 

“Na oportunidade a Cidade 
das Crianças vai receber mais 
de 200 enxadristas de mais de 

pelo menos 20 cidades do Es-
tado de Santa Catarina”, finali-
za o técnico. 

Jogo treino é realizado em São Miguel do Oeste
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A partir de segunda-fei-
ra (06), a Cidade das Crian-
ças vai ser sede dos Jogos 
Escolares de Santa Catari-
na (Jesc), de 15 a 17 anos. 

O evento será disputa-
do no Centro de Eventos 

Carlos Alberto Begrow. 
No primeiro dia de com-
petição acontece os jogos 
de futsal e handebol e na 
terça-feira (07) na pista 
de atletismo do estádio 
Osvaldo Gomes Werner 

ocorre a competição de 
atletismo. 

A iniciativa é uma parce-
ria da Fesporte e Secreta-
ria de Esporte, Juventude 
e Lazer (SEJL) do municí-
pio de Maravilha.

Local vai ser sede das modalidades de handebol, futsal e atletismo 

Cleiton Ferrasso/O Líder 

Parceria da Fesporte e Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer (SEJL)

FEMININO

Vôlei de Maravilha classificado para a fase regional da Olesc 
Com uma vitória e duas der-

rotas a equipe feminina do pro-
jeto SEJL/Vida Vôlei conquistou 
uma vaga para a fase regional 
da Olesc. Os jogos aconteceram 
na cidade de Iporã do Oeste, na 
quinta-feira (26). A equipe co-
mandada pelo técnico Thomas 
Zardo, foi derrotada por Pinhal-
zinho pelo placar de 2 sets a 1, 
venceu Itapiranga 2 sets a 0, e 
foi a outra derrota foi diante a 
Guaraciaba por 2 sets a 0. Mara-
vilha ficou na terceira colocação 
da fase microrregional. 

De acordo com o técnico vale 
destacar a força de vontade de 
todas as atletas. “Mesmo não es-
tando 100 porcento foram guer-
reiras e não desistiram”, ressalta. 
Zardo ainda agradece a Adminis-
tração municipal em especial a 
SEJL por todo suporte. “Obriga-
do também aos nossos patroci-
nadores Macrolar e Kapass Cor-
retora de Seguros pelo apoio e 
confiança”, finaliza Zardo.

Próxima competição será a 
Liga Oeste categoria adulto no 
mês de junho. Equipe comandada pelo técnico Thomas Zardo

Divulgação 

Pelo campeonato Estadual de 
Futebol não Profissional a equi-
pe do Clube Recreativo Maravi-
lha (CRM), joga no domingo (05), 
fora de casa e o Fluminense de 
Tigrinhos joga em casa. A equipe 
de Maravilha tenta pelo menos 
a segunda posição no grupo C e 
para isso precisa ganhar do Grê-
mio Tunense em Tunápolis. A re-
presentação de Tunápolis está em 
segundo com quatro pontos e o 
CRM em terceiro com a mesma 
pontuação. Já a equipe de Tigri-
nhos vai precisar também ganhar 
do Aliança em casa para ainda ter 
chances de classificação para a 
fase mata-mata. As duas partidas 
são válidas pela chave C e fazem 
parte da primeira rodada do retur-
no da competição. A classificação 
da chave tem o Aliança com 7 pon-
tos em primeiro, Grêmio Tunense 
em segundo com quatro ponto o 
CRM em terceiro também quatro 
pontos e o Fluminense em quarto 
com um ponto.

PRECISAM GANHAR

Fluminense e 
CRM com desafios 
para se manterem 
vivos no estadual

JOGOS

Jesc de 15 a 17 anos é 
disputado em Maravilha
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 ONEIDE BEHLING

HORRÍVEL 

Grêmio está jogando um futebol sofrível. É um futebol muito abaixo do 
mínimo aceitável. Tem ainda a falta de competitividade. O torcedor fica na 
esperança que a equipe pelo menos venha a competir mais nesta Série B, 
mas o que é passado no vestiário não é o suficiente para o time evoluir. E 
os jogadores também não se ajudam e o técnico Roger não consegue tirar 
mais do time. Quem é o responsável ou culpado de tudo que está aconte-
cendo no Grêmio? Os jogadores não tem bola e nem competem em cam-
po, falta qualidade! Não tem como defendê-los. E Roger faz mudança em 
cima de mudança e nenhuma dá resultado. Não tem como tirar a respon-
sabilidade do treinador pelo o que está acontecendo.

EMPATE 

Internacional esteve mais perto de perder do que vencer. Quase nunca teve o 
controle do jogo. Não dá pra achar ruim o empate. Isso porque o Atlético merecia 
o gol há muito tempo. Tiveram bola na trave, milagres do Daniel, gols salvos pelo 
zagueiro Bruno Mendes. Então, se alguém tem que lamentar, são os atletas do time 
visitante, não o Inter. Os problemas foram táticos. Colorado ficou o tempo todo 
esperando apenas recuperar a bola na defesa e sair no contra-ataque. O time tem 
tomado até poucos gols, a campanha está sendo sustentada pela defesa porque o 
ataque faz poucos gols. Nenhuma equipe suporta o adversário chegando toda hora. 
E assim o Inter conseguiu empatar o seu quinto jogo seguido no Brasileirão. Cinco 
partidas que dava pra vencer e o Colorado desperdiçou pontos. Não tem como achar 
normal. E para fechar a semana, os salários atrasados!

“MUDAR NÃO MUDANDO”

O presidente Romildo Bolzan, no começo da se-
mana, em entrevista, disse que o Grêmio não iria mu-
dar. Chegou a dizer que irá “mudar não mudando”, 
lembrando uma declaração feita por um ex-presiden-
te do Inter. Que faria diferente ao não mandar o téc-
nico embora. Segundo Romildo, o que está faltando 
é uma questão de encaixe de time. Então, aguarda-
va por melhorias. Em uma das frases, o comandante 
falou que não existe uma verdade definitiva e que, 
nesse momento, é isso que iria fazer. Tá na cara que 
o recado era uma espécie de última chance para a co-
missão técnica e o departamento de futebol.

GOLEIRO 

Inter parou de jogar depois do gol. E o Atlético não. Os visitantes foram pra cima e consagraram o goleiro Daniel. Pelo que cria-
ram de chances, foi um desperdício não terem vencido a partida. O melhor em campo foi novamente o goleiro Daniel. Isso porque 
ele defendeu chute do Churín da marca do pênalti, ficou cara a cara com o atacante, defendeu com o peito por fechar bem o ângulo 
e depois ainda pegou um chute da grande área muito difícil com a visão encoberta. Pelo menos três gols foram evitados por ele. O 
Atlético teve toda a chance de golear o Inter no Beira-Rio. Além do goleiro, o Bruno Méndez salvou duas vezes em dois lances, ele 
salvou em cima da linha, em jogadas de escanteios, que os goianos fariam o gol. E isso é mérito do zagueiro.


