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Loja Evidência comemora 11 anos em Maravilha
CAMILLA CONSTANTIN

Na quarta-feira (8) a Evi-
dência completou 11 anos 
em Maravilha. Localizada na 
Avenida Sul Brasil, a loja de 
moda feminina conta com 
roupas do número 34 ao 56.

A proprietária, Neusa 
Taffarel, destaca que em 
razão do aniversário a loja 
irá oferecer coquetel até 

sábado (11), dia do sorteio 
de uma cesta de café da 
manhã. “Quero agradecer 
as clientes e colaboradoras 
pela confiança”, diz. 

Ela também lembra que 
nas compras realizadas até 
o fim do mês as clientes 
concorrem a dois prêmios: 
R$ 400 em compras e uma 
cesta com produtos da La-
ços de Seda.

Proprietária, Neusa Taffarel, e colaboradoras

Camilla Constantin/O Líder
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MILHÕES
DISTRIBUÍDOS ENTRE OS COOPERADOS

POR MEIO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
E PARTICIPAÇÃO DOS RESULTADOS.

Credial

RECORDE

Apreensões de drogas pela 
PRF já representam R$ 184,5 
milhões em prejuízo para facções 
criminosas em Santa Catarina
Ocorrências são resultados de operações de fiscalização e denúncias

CARINE ARENHARDT 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) de Santa Cata-
rina mantém um trabalho 
constante de combate ao 
crime organizado e vem 
atuando fortemente nas 
apreensões de drogas. 
Nestes primeiros meses 
de 2022 agentes da PRF 
já apreenderam cerca 
de R$ 184,5 milhões em 
drogas, com prejuízos ex-
pressivos para as facções 
criminosas. 

Em quantidade de dro-
gas a maior apreensão 
neste ano foi de maco-
nha, com mais de 4,4 mil 
quilos apreendidos. No 
entanto, em valores de 
dinheiro o maior quanti-
tativo é de cocaína que 
representa um prejuí-
zo de R$ 174,8 milhões 
para facções criminosas, 
com 1.008 quilos apre-
endidos.

APREENSÃO HISTÓRICA DE COCAÍNA 

Somente neste mês de junho foram 
interceptados 592 quilos de cocaína, 
representando R$ 100 milhões em di-
nheiro. A ocorrência foi no último dia 2 
na BR 101 em Joinville e representou a 
maior apreensão de cocaína da história 
da PRF no estado. A droga estava no 
fundo falso de uma carreta que trans-
portava material para reciclagem, con-
duzida por um motorista paraguaio. 

Os policiais perceberam que o rebo-
que era de origem paraguaia, mas que 
portava uma placa brasileira e tinha 
marcas estruturais no assoalho. Com 
apoio do Corpo de Bombeiros e da 
Concessionária Autopista, que dispo-
nibilizaram equipamentos, foi possível 
acessar os compartimentos ocultos no 
fundo do reboque, onde havia cente-
nas de tabletes de cocaína. 

PRF bateu recordes de apreensões em 2021 e 2022

Divulgação PRF 
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RECORDE DE MACONHA EM 2021 

Em 2021, a PRF bateu recorde 
de apreensão de maconha, a maior 
quantidade da história da instituição no 
estado. Conforme o Chefe do Núcleo 
de Comunicação da PRF em SC, Adriano 
Fiamoncini, foram apreendidos mais 
de 80 mil quilos de maconha no ano 
passado, representando um prejuízo 
de acima de R$ 170 milhões para as 
facções criminosas. O prejuízo total 
em 2021, para o crime organizado, 
foi de R$ 373,8 milhões com as 
apreensões de drogas pela PRF. 

Chefe do Núcleo de Comunicação da PRF em SC, Adriano Fiamoncini

FISCALIZAÇÕES CONSTANTES

Fiamoncini destaca que a maioria das ocorrências rela-
cionadas a apreensão de drogas são resultado da fisca-
lização, mas muitas são fruto de denúncias ou troca de 
informações com outros órgãos de segurança pública, 
como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal ou 
guardas municipais. 
Ele ressalta que o combate ao crime organizado e ao 
tráfico de drogas é constante e permanente por parte 
da PRF, que ao mesmo tempo fiscaliza o trânsito, atende 
acidentes e realiza ações educativas. 

DE ONDE VEM 
A DROGA?

Conforme Fiamoncini, a maioria das cargas 
tem origem no Paraguai e como destino ci-
dades do litoral catarinense ou mesmo o Rio 
Grande do Sul. “Os condutores são contrata-
dos pelo crime organizado, grandes facções 
criminosas que dominam diversas regiões das 
grandes cidades”, finaliza.

A maconha é a droga mais comumente en-
contrada nestas apreensões. Quando ocorre 
o flagrante, a droga e os envolvidos são apre-
sentados para a Polícia Judiciária, para aber-
tura de inquérito pela Polícia Civil ou Polícia 
Federal.
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

MARCO TEMPORAL: A “BATATA QUENTE” 
NAS MÃOS DO STF

Está no STF para julgamento final o chamado Marco Temporal. 
O leitor não sabe o que é?  Vou tentar explicar. Lembra-se que há 
anos houve uma polêmica envolvendo uma portaria do ministro Tar-
so Genro, demarcando a Reserva do Araçaí, no município de Sauda-
des? A portaria acabou por ser revogada. Pois bem. Agora o assunto 
está pipocando no Supremo, e o Ministro Alexandre Moraes tirou de 
pauta, visto que seria julgada dia 23 deste mês. Antes de mais nada, 
é bom esclarecer o que é o chamado Marco Temporal.

O QUE É
O Marco Temporal diz respeito a demarcação de 

terras indígenas. A demarcação de terras indígenas 
é um direito garantido pela Constituição Federal 
de 1988, que estabelece aos indígenas o chamado 
“direito originário” sobre as suas terras ancestrais. 
Isso quer dizer que eles são considerados por lei os 
primeiros e naturais donos desse território, sen-
do obrigação da União demarcar todas as terras 
ocupadas originariamente por esses povos. Caso 
aprovado o Marco Temporal, os indígenas poderão 
pleitear apenas áreas que ocupavam após a pro-
mulgação da Constituição de 88. Defensores da 
causa indígena temem que demarcações de terras 
já feitas sejam revogadas caso o STF valide o marco 
temporal. Já proprietários rurais argumentam que 
há necessidade de se garantir segurança jurídica 
e apontam o risco de desapropriações caso a tese 
seja derrubada. Assim como os ruralistas, o presi-
dente Jair Bolsonaro (sem partido) é favorável à 
tese do marco temporal.

O STF DECIDIRÁ

E aí é que vem a grande “batata quente” 
na mão do Supremo. Se aprovar, validará 
inclusive várias invasões ocorridas ante-
riormente a CF de 1988, feitas ao arre-
pio da lei. Se não aprovar, fará com que 
muitas áreas já ocupadas por famílias, 
produtores rurais, etc, tenham que ser 
restituídas para as comunidades indíge-
nas. Há, em relação a não aprovação do 

Marco Temporal, forte pressão por parte 
da bancada ruralista, e pelos grandes 

nomes do agronegócio no Brasil. 

QUAIS OS IMPACTOS

Se a tese do marco temporal for aceita pelo STF, indígenas pode-
rão ser expulsos de terras ocupadas por eles, caso não se comprove 
que estivessem lá antes de 1988 e sem que se considerem os povos 
que já foram expulsos ou forçados a saírem de seus locais de origem. 
Processos de demarcação de terras indígenas históricos, que se ar-
rastam por anos, poderão ser suspensos.

O marco temporal também irá facilitar que áreas que não deve-
riam ter titularidade, por pertencerem aos indígenas, protegendo 
física e culturalmente povos originários, possam ser privatizadas e 
comercializadas. A comercialização responde ao interesse do setor 
ruralista.

E O QUE PENSO QUE VAI ACONTECER?

Penso que o STF pode empurrar com a barriga, mas 
deverá aprovar o Marco Temporal. Há muitos inte-
resses em jogo, e o lobby do agronegócio é mais forte 
que o lobby indígena. Não há meio termo nisso tudo. 
Não se discutem direitos e nem certo e errado. Mas 
entendo que, diante de tudo o que vemos, e hoje 
com a força do agro, rendendo milhões para o país, a 
imensa tendência é pela aprovação. E após aprovada, 
certamente os ativistas e indígenas irão espernear. 
Mas aí, será tarde demais. Vamos aguardar. 
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VACINAS DE ROTINA 

Na contramão do cenário 
nacional, Maravilha mantém boa 
cobertura vacinal em crianças 

CARINE ARENHARDT

A cobertura vacinal entre 
crianças vem caindo consi-
deravelmente no Brasil e 
trazendo de volta doenças 
já erradicadas em todo ter-
ritório nacional, a exemplo 
do sarampo. O país ainda 
vive um cenário de alerta 
com risco de reintrodução 
da poliomielite, erradicada 
desde 1994. 

Conforme uma pesquisa 
publicada neste ano pelo 
Fundo das Nações Unidas 
para a Infância (Unicef) em 
apenas três anos, a cober-
tura de vacinação contra sa-

rampo, caxumba e rubéola 
(Tríplice Viral) no Brasil caiu 
de 93,1%, em 2019, para 
71,49%, em 2021. Além da 
Tríplice Viral, a cobertura da 
vacinação contra poliomieli-
te caiu de 84,2%, em 2019, 
para 67,7%, em 2021. 

A queda na cobertura sig-
nifica que três em cada dez 
crianças no país não rece-
beram vacinas necessárias 
para protegê-las de doenças 
potencialmente fatais. Essa 
redução na cobertura das 
vacinas que fazem do ca-
lendário nacional de imuni-
zação se agravou principal-
mente durante a pandemia. 

COMO ESTÁ EM MARAVILHA?

Conforme a responsável pela Sala de Vacinas, So-
lange Hoffstater, Maravilha vem mantendo uma boa 
cobertura vacinal entre as crianças. Entre as estraté-
gias, o município exige manter o calendário de vacinas 
em dia para entrada de crianças nas creches, também 
para manter ativo o cadastro no Auxílio Brasil, além 
de busca ativa, fazendo contato com os pais quando 
as crianças estão com as doses atrasadas. 

A Secretaria Municipal de Saúde recebe anualmen-
te uma meta do Ministério da Saúde, sobre o número 
médio de crianças residentes no município. Em 2021 
esse número foi estimado em 371 crianças, com até 
um ano de idade. No entanto, Solange acredita que o 
número real fosse até maior, o que foi demonstrado 
em algumas coberturas que superaram 371 crianças 
vacinadas. 

Na tabela abaixo, apresentamos um levantamento, 
do ano 2021, sobre a cobertura das vacinas em crian-
ças com até um ano no município. 

Vacinas para crianças no primeiro ano de vida em 2021, em Maravilha (com exceção da Tríplice viral aplicada no segundo ano)
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

MUNICÍPIO EXPLICA 
BAIXA PORCENTAGEM 
NA HEPATITE B E BCG

Solange explica que essa 
cobertura menor nas 
duas primeiras vacinas 
para recém-nascidos 
(Hepatite B e BCG) ocorre 
porque crianças que 
nascem em hospitais de 
outros municípios muitas 
vezes recebem essas 
doses no hospital onde 
nasceram e, portanto, não 
constam na cobertura de 
Maravilha mesmo estando 
imunizadas. 

Vacinas previvem contra doenças que podem ser fatais

Arquivo/O Líder

DOENÇAS PREVENIDAS PELAS 
VACINAS DE ROTINA?

Confira a lista de vacinas que fazem parte 
calendário nacional de imunização para 
crianças e quais doenças elas previnem.

BCG dose 
única: Previne 
as formas 
graves de 
tuberculose, 
principalmente 
miliar e 
meníngea

VIP 
Poliomielite 
1ª, 2ª e 3ª 
dose: Previne 
poliomielite 
ou paralisia 
infantil

Hepatite B dose 
única: Previne a 
hepatite do tipo B

Pentavalente 1ª, 2ª e 3ª dose: 
Previne difteria, tétano, coqueluche, 
hepatite B e meningite e infecções 
por Haemóphilus influenza e tipo B

Pneumocócica 1ª, 2ª dose e reforço: 
Previne pneumonia, otite, meningite e 
outras doenças causadas pelo Pneumococo

Rotavírus 1ª 
e 2ª dose: 
Previne diarreia 
por rotavírus

Meningocócica 
C conjugada 
1ª e 2ª dose: 
Previne a doença 
meningocócica C

Febre Amarela 
uma dose: Previne 
a febre amarela

Tríplice viral 1ª dose: Previne 
sarampo, caxumba e rubéola

Hepatite A dose única: 
Previne Hepatite A

Tetra viral ou tríplice 
viral + varicela uma dose: 
Previne sarampo, rubéola, 
caxumba e varicela/catapora

VOP oral de poliomielite 1º e 2º reforço: 
Previne poliomielite ou paralisia infantil

DTP 1º e 2º reforço: Previne 
Difteria, tétano e coqueluche

Varicela atenuada: 
Previne varicela/catapora
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DR. GEOVANI DELEVATI

COM FORMA BEM PARECIDA COM A DE UMA BORBOLETA, A GLÂNDULA TIREOIDE É LOCALIZADA NA PARTE ANTERIOR 
DO PESCOÇO, LOGO ABAIXO DO POMO DE ADÃO. REGULADORA DA FUNÇÃO DE IMPORTANTES ÓRGÃOS COMO O 

CORAÇÃO, O CÉREBRO, O FÍGADO E OS RINS, ELA PRODUZ OS HORMÔNIOS T3 (TRIIODOTIRONINA) E O T4 (TIROXINA)

MEDICINA E SAÚDE

DIA 25 DE MAIO – DIA INTERNACIONAL DA TIREOIDE

Quando a tireoide não funciona de maneira 
correta, pode liberar hormônios em quantidade 
insuficiente, causando o hipotireoidismo, ou em 
excesso, ocasionando o hipertireoidismo. Nes-
sas duas situações, o volume da glândula pode 
aumentar, o que é conhecido como bócio. 

Confira, abaixo, as 10 coisas que você 
precisa saber sobre Tireoide.

1 – A tireoide atua no crescimento e de-
senvolvimento de crianças e adolescentes, 
no peso, na memória, na regulação dos ci-
clos menstruais, na fertilidade, na concen-
tração, no humor e no controle emocional.

2 – Quando ocorre o hipotireoidismo, o 
coração bate mais devagar, o intestino não 
funciona corretamente e o crescimento 
pode ficar comprometido.

3 – Diminuição da memória, cansaço ex-
cessivo, dores musculares e articulares, so-
nolência, aumento dos níveis de colesterol 
no sangue e depressão também são sinto-
mas de hipotireoidismo.

4 – No caso de hipertireoidismo, que ge-
ralmente causa emagrecimento, o coração 
dispara, o intestino solta, a pessoa fica agi-
tada, fala demais, gesticula muito, dorme 
pouco, sente-se com muita energia, embora 
também esteja cansada.

5 – Em um adulto, a tireoide pode chegar 
a até 25 gramas.

6 – Disfunções na tireoide podem acon-
tecer em qualquer etapa da vida e são sim-
ples de diagnosticar. Além disso, elas podem 
ocorrer mesmo sem o bócio.

7 – O reconhecimento de um nódulo 
na tireoide pode salvar uma vida. Por isso, 

a palpação da glândula é de fundamental 
importância. Se identificado o nódulo, o en-
docrinologista deve solicitar uma série de 
exames complementares para confirmar ou 
descartar a presença de câncer.

8 – Estima-se que 60% da população 
brasileira tenha nódulos na tireoide em 
algum momento da vida. Mas isso não sig-
nifica que sejam malignos. Apenas 5% são 
cancerosos.

9 – Além de se parecer com uma borbole-

ta, a tireoide também lembra o formato de 
um escudo. Daí o surgimento de seu nome: 
uma aglutinação dos termos thyreós (escu-
do) e oidés (forma de).

10 – Algumas crianças podem nascer com 
hipotireoidismo. Para detectá-lo, é realizado 
o chamado Teste do Pezinho, que deve ser 
feito, preferencialmente, entre o terceiro e 
quinto dia de vida do bebê.

Fonte: www.endocrino.org.br
Divulgação 
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NOVIDADES

Município adquire áreas para parque 
industrial e loteamento popular
São 32 hectares para os empreendimentos

O prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, revelou para o 
jornalismo da Rádio Líder que 
o município adquiriu duas áre-
as de terra para construção de 
uma zona industrial e um lotea-
mento habitacional popular. As 
duas áreas totalizam 32 hecta-
res de terra. 

De acordo com o prefeito, 
o município desapropriou uma 
área de 23 hectares nas proxi-
midades da nova sede da Coo-
perativa Auriverde, na margem 
do Contorno Viário. O valor foi 
superior a R$ 2 milhões. 

O prefeito explicou que os 
donos da terra pediam valor 
elevado pelo local. No entanto, 
a administração fez o depósito 
em juízo e a Justiça concedeu 

LOTEAMENTO POPULAR
Na mesma conversa, o prefeito 
revelou para a Rádio Líder que 
o município adquiriu uma área 
de terra com nove hectares 
no Bairro Bela Vista, nas pro-
ximidades da Rua São José. O 
objetivo é fazer um loteamento 
habitacional com casas popula-
res, além de abrigar pessoas que 
não têm condições e estão em 
áreas de risco em Maravilha. 
São nove hectares somente 
para loteamento popular. 
Segundo Donati, o objetivo do 
município é iniciar os trabalhos 
para organização do loteamen-
to já no próximo ano.

Prefeito de Maravilha Sandro Donati 

Carine Arenhardt/O Líder

O sistema de coleta e trata-
mento de esgoto em Maravilha 
vai ser ampliado. O município fi-
nalizou a licitação para ampliação 
de rede de esgotamento sanitá-
rio. A empresa GKF Engenharia 
de Obras Ltda, de Curitiba, ven-

ceu o processo licitatório e será 
responsável pela implantação da 
rede, para ligações domiciliares 
na Rua Duque de Caxias e Aveni-
da 27 de Julho. 

Conforme o secretário de 
Administração, Cleiton Borgaro, 

serão 118 ligações nesta nova 
rede, além da ligação principal 
no loteamento Seminário, que já 
possuí rede coletora para todos 
os lotes. 

O investimento será de R$ 
1.521.212,69, sendo que R$ 741 

mil é repasse da Casan e restante 
recursos próprios do município.  
O sistema de coleta e tratamento 
de esgoto em Maravilha entrou 
em funcionamento em novem-
bro de 2021 e já atende 754 imó-
veis na área central da cidade. 

COLETA DE ESGOTO
Licitação define empresa responsável pela ampliação da rede

propriedade ao município. “Qual 
é nossa ideia? Fazer uma grande 
área industrial para trazer novas 

empresas, novos investimentos 
para a Cidade das Crianças”, re-
velou Donati. 
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RAQUEL BASSO HÜBNER
ECONOMIA E NEGÓCIOS

Cesta básica ficou mais cara no Brasil

Dentre as 17 capitais brasileiras que são analisadas 
pela pesquisa, a cesta básica mais barata foi observada 
em Aracaju, onde o custo médio estava em R$ 548,38 
em maio. No mês passado, o preço da cesta caiu em 14 
capitais brasileiras na comparação com o mês anterior. A 
queda mais expressiva foi observada em Campo Gran-
de (-7,30%), seguida por Brasília (-6,10%), Rio de Janei-
ro (-5,84%) e Belo Horizonte (-5,81%). Por outro lado, a 
maior alta ocorreu em Belém, onde o custo da cesta su-
biu 2,99%, seguido por Recife (2,26%) e Salvador (0,53%). 
Já na comparação anual, entre maio de 2021 e maio de 
2022, o preço subiu em todas as capitais brasileiras que 
são analisadas pelo estudo. Em Recife, por exemplo, a 
variação chegou a 23,94%. Já em Vitória, o aumento foi 
de 13,17%, o menor valor observado entre as capitais. 
Com base na cesta mais cara do país, registrada em São 
Paulo, o Dieese calculou que o salário mínimo necessário 
para suprir as despesas de um trabalhador e de sua famí-
lia com alimentação, moradia, saúde, educação, vestuá-
rio, higiene, transporte, lazer e previdência, seria de R$ 
6.535,40, ou 5,39 vezes o mínimo de R$ 1.212,00.

“Enquanto existirem pessoas 
se esbaldando no supérfluo, 
haverá muita gente carente 
do necessário.”
Jean-Jacques Rousseau

BRASIL ABRE MAIS DE 196 MIL VAGAS COM 
CARTEIRA ASSINADA EM ABRIL

O Brasil criou 196.966 postos de trabalho com car-
teira assinada no mês de abril, mostram informações 
divulgadas na segunda-feira (6) pelo Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados), do Ministé-
rio do Trabalho e Previdência Social. O quarto resulta-
do positivo consecutivo do mercado formal de traba-
lho ocorreu a partir de 1.854.557 contratações e de 
1.657.591 demissões no mercado formal. Os números, 
no entanto, ainda podem ser revisados pelo governo. 
Os dados positivos da contratação formal surgem no 
mesmo momento em que o IBGE (Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística) registra que o desemprego 
figura no menor nível desde 2015, mas ainda atinge 
10,5% da população, o equivalente a 11,3 milhões de 
profissionais. O saldo positivo foi distribuído principal-
mente nas atividades de informação, comunicação e 
atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e ad-
ministrativas (+39.610 postos com carteira assinada). 
Também contrataram mais do que demitiram o co-
mércio (+29.261 postos), a indústria (+26.378 vagas 
formais), concentrado na indústria de transformação 
(+22.520 cargos) e a construção (+25.341 empregos).

Inflação faz nota de R$ 100 valer apenas R$ 13,43 
em 28 anos do Plano Real 

Segundo Sophia Camargo, do R7, depois de quase 28 anos do Plano Real, a 
nota de R$ 100, que em julho de 1994 pagava o valor de um salário mínimo e 
ainda deixava troco, vale agora R$ 13,43. Em julho de 1994 o salário mínimo era 
de R$ 64,79. Ou seja, uma nota de R$ 100 pagava todo o salário mínimo e ainda 
tinha troco. Hoje são necessárias 12 notas e ainda falta dinheiro para pagar o mí-
nimo de R$ 1.212. De acordo com cálculo feito com exclusividade para a coluna 
“O que é que eu faço, Sophia?” pelo matemático financeiro José Dutra Vieira So-
brinho, a inflação de 1º de julho de 1994 até 1º de maio de 2022 foi de 644,55%. 
Isso significa que, para adquirir a mesma quantidade de mercadorias e serviços 
que R$ 100 compravam em 1994, o consumidor precisa desembolsar R$ 744,55. 
Uma perda de 86,57% do poder de compra da moeda.

COM IMPACTO DA INFLAÇÃO E DA 
GUERRA, PRODUTOS JUNINOS FI-
CAM ATÉ 41% MAIS CAROS

O impacto da inflação e o efeito da guerra entre 
Rússia e Ucrânia refletem-se nos preços dos itens 
consumidos nas festas juninas. Um dos produtos 
mais tradicionais nesta época, o milho ficou 41,88% 
mais caro em um ano, de acordo com levantamen-
to da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Eco-
nômicas). Com base na pesquisa do IPC (Índice de 
Preços ao Consumidor), de maio de 2021 a abril 
deste ano em São Paulo, a variação média da cesta 
de produtos juninos foi de 15,29%. Entre os dez ali-
mentos analisados pela pesquisa, sete registraram 
aumento de mais de 10%. Além do milho, o fubá 
e a abóbora lideram os aumentos, com 41,58% e 
34,77% de reajuste, respectivamente. Veja os pre-
ços de alguns produtos juninos da Ceagesp - Valor 
do quilo no atacado cotado no dia 6 de junho:

Abóbora seca - R$ 2,97
Abóbora moranga - R$ 2,85
Abóbora paulista - R$ 3,42
Batata doce amarela - R$ 4,33
Batata doce rosada - R$ 2,26
Canjica - R$ 7,68
Amendoim com casca - R$ 7,56
Amendoim sem casca - R$ 8,21
Milho de pipoca - R$ 6,7
Pinhão - R$ 6,17

Pequenos negócios 
criaram 76% das vagas 
de emprego em 2022

As micro e pequenas 
empresas (MPE) estão pu-
xando a criação de empre-
gos formais em 2022. Dos 
700,59 mil postos de traba-
lho formais criados no Brasil 
de janeiro a abril, 585,56 mil, 
o equivalente a 76% do to-
tal, originaram-se de peque-
nos negócios. A conclusão 
consta de levantamento do 
Serviço Brasileiro de Apoio 
às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae), com base 
em dados do Cadastro Geral 
de Empregados e Desem-
pregados (Caged) do Minis-
tério da Economia. As MPE 
abriram 470,52 mil vagas a 
mais que as médias e gran-
des empresas nos quatro 
primeiros meses de 2022. 
O setor com mais destaque 
é o de serviços, com a aber-
tura de 93,4 vagas em micro 
e pequenas empresas, de 
um total de 117 mil postos 
apurados pelo Caged. 
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Registo da Linda e doce Ayla 
- 2 aninhos.

Luciano, Feliz aniversário! Que cada 
dia desse novo ciclo que se inicia traga 
uma surpresa boa para sua vida.

Daia, Parabéns por mais um 
ano de vida! Uma nova jorna-
da se inicia, que você consiga 
realizar todos os teus sonhos! 

Fabio, desejamos muita paz, 
alegria, sorte e sucesso para 
você sempre! Parabéns por 
mais um ano de vida. Feliz 
aniversário! 

Dilva, Parabéns pelo teu aniversário 
neste dia 11! Vida e saúde! Que a 
coragem esteja sempre contigo. Que 
a alegria impulsione os teus passos.
Que o sol brilhe sempre em tuas 
aspirações. Muitas felicidade!! 

Neste dia 12 quem comemorou mais 
um ano de vida foi o diretor e pro-
prietário do grupo WH Comunicações 
Wolmir Hubner. Desejamos um feliz 
aniversário e que ele seja cheio de 
paz, amor, sucesso, felicidade, sabe-
doria e muita saúde.
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Maicon, Parabéns! Celebre 
o melhor da vida e esbanje 
a sua alegria por onde for. 
Muitas felicidades!

Marlei, que Deus abençoe 
você com muitos anos de 
vida sempre com saúde e 
felicidade! Parabéns pelo 
seu aniversário hoje (13).

Samuel, Parabéns! Muita saú-
de, paz, alegria, prosperidade, 
amor, e uma infinidade de coi-
sas boas em sua vida.

Rafael, que Deus te ilu-
mine sempre, guie seus 
passos e dê muita força 
para que você possa lutar 
pelos seus objetivos hoje e 
sempre! Feliz Aniversário!

Maciel, feliz aniversário! Que a vida lhe 
presenteie com muito sucesso, saúde, paz, 
amor e riquezas.

Maiara, Feliz Aniversário! Que a cele-
bração da vida permaneça eternamente 
nos seus dias. Parabéns pelo seu aniver-
sário neste dia 14. 
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POLÍTICA

Câmara de Maravilha realiza primeira 
sessão do mês de junho
Noite também contou com aprovação de indicações. Próxima sessão é segunda-feira (13)

CLEITON C. FERRASSO E 
CARINE ARENHARD

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou, na noite des-
ta segunda-feira (6), a primeira 
sessão ordinária de junho. Na 
oportunidade, foram aprova-
dos dois projetos em segundo 
turno, outro em primeiro turno, 
três requerimentos, uma mo-
ção, além de indicações.

SEGUNDO TURNO 
Os vereadores apro-

varam em segundo turno 
o Projeto de Lei Com-
plementar 02/2022, que 
autoriza o Executivo Muni-
cipal a fazer a permuta de 
um terreno público com 
um imóvel particular, para 
possibilitar a ampliação da 
creche Cinderela, no Bair-
ro Panorâmico. A propos-
ta é que o município faça 
a troca de um lote público 
localizado no Loteamento 
Vitória pelo terreno par-
ticular ao lado da creche 
Cinderela. 

Na justificava do pro-
jeto, o município argu-
mentou que o objetivo é 
usar esse terreno ao lado 
para creche para ampliar 
a estrutura da escola 
infantil. Os dois terrenos 
têm áreas diferentes, 
no entanto tiveram uma 
avaliação de valor médio 
de R$ 199 mil, sem neces-
sidade de contrapartida 
por parte do município ou 
do proprietário do imóvel 
particular. 

Também foi aprovado 
em segundo turno um 
projeto que ratifica altera-
ções contratuais do Con-
sórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional 
(Conder). O objetivo é 
que o Conder, que reúne 
28 municípios da região, 
incluindo Maravilha, possa 
fazer a contratação de no-
vos servidores que vão tra-
balhar no Programa Mais 
Asfalto, um novo progra-
ma a ser implantado pelo 
consórcio, para adesão dos 
municípios interessados. 

PRIMEIRO TURNO 
Em primeiro turno, 

foi aprovado o projeto 
de Lei Municipal núme-
ro 09/2022, de autoria 
do Poder Executivo, que 
autoriza a escriturar o 
imóvel adquirido e qui-
tado através do Fundo 
Municipal de Habitação - 
Matrícula 15.323. 

REQUERIMENTOS
Com relação aos requerimentos, três foram deferidos. A vereadora 

Eliana Simionato (PT) solicitou dois requerimentos. Um deles pede para 
que o Executivo Municipal, através do Departamento competente, remeta 
as seguintes informações a respeito do prolongamento da Rua Daniel Me-
nin: cópia do projeto de execução, das licenças ambientais e que informe o 
custo da obra. Outro pedido é para que o Executivo Municipal, através do 
Departamento competente, envie as seguintes informações, referente ao 
Projeto de Habitação: - como andam as tratativas para aquisição da área, 
informando se a área já foi comprada e onde se localiza; e, - ainda que in-
forme se a Secretaria de Assistência Social já tem projeto para edificação, 
quantas famílias serão contempladas e quais os critérios para seleção.

Outro requerimento aprovado é da bancada do PP de autoria dos vere-
adores Ademir Unser, Natalino Prante, Vinícius Ventura e Orli Berger. Para 
que o Município, através do Setor da Indústria e Comércio, informe quais 
os procedimentos que tem adotado com relação ao atendimento de pas-
sageiros do transporte coletivo junto terminal rodoviário e quais as provi-
dências tomadas desde que houve o fim da concessão.

MOÇÃO
Em relação à Moção, tem autoria do vereador Mozer de 
Oliveira (PL) e solicita empenho das autoridades para que 
seja viabilizada a disponibilização de um profissional forma-
do em psicologia para atuar junto à delegacia de Proteção à 
Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso em Maravilha.

Sessão é transmitida nos canais de comunicação da Câmara de Vereadores

Cleiton Ferrasso/O Líder
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CAUSA ANIMAL

Com projeto pronto, prefeitura vai licitar 
construção de abrigo para animais abandonados 
Obra terá investimento médio de R$ 690 mil, para abrigar até 200 cães e gatos 

A Administração Municipal de 
Maravilha, através da Secretaria de 
Meio Ambiente e Bem Estar Animal, 
vai lançar na próxima semana o pro-
cesso licitatório para a construção 
de um abrigo para cães e gatos. A 
obra vai atender à uma solicitação 
da ONG Ame Bicho e tem o objetivo 
de proteger e cuidar de animais em 
situação de vulnerabilidade no mu-
nicípio. O projeto inicial prevê capa-
cidade para abrigar 200 animais.

O valor da construção do abrigo 
está previsto em R$ 690 mil. Des-
tes, R$ 180 mil é de emenda parla-
mentar da deputada estadual Ana 
Caroline Campagnolo, viabilizada 
pelo vereador Sergio Bourscheid. A 

Reunião realizada nesta semana com representantes da ONG Ame Bicho 

construção será localizada na Linha 
Belo Horizonte, próxima ao Acam-
paz, e conta com residência para o 

responsável pelo local.
Na quarta-feira (08), o prefeito 

Sandro Donati recebeu represen-

tantes da ONG no gabinete para 
comunicar a licitação do abrigo. 
Além disso, Donati também con-
firmou aumento no valor repas-
sado mensalmente à organização, 
de R$ 5 mil para R$ 8 mil. O valor é 
de recursos próprios do município 
e ajuda a cobrir despesas da orga-
nização.

O prefeito de Maravilha des-
taca que esses investimentos co-
laboram com o bem estar animal 
e também com a saúde pública: 
“Queremos diminuir a quantida-
de de animais em situação de rua 
e oferecer a eles boas condições 
para a posterior adoção”. Todos os 
animais serão indicados pela ONG.

Divulgação 

Junho é mês de comemoração 
para a Rede Feminina de Combate 
ao Câncer de Maravilha. Neste ano, 
a entidade que presta serviços vo-
luntários, comemora 25 anos de 
atendimento no município. A Rede 
foi fundada por Inês Cassol, com   
um grupo de Senhoras da socieda-
de maravilhense em 08 de junho de 
1997.

Com mais de duas décadas de 

história, a Rede foi ampliando a 
oferta de serviços, campanhas e 
projetos, focados na prevenção do 
câncer de mama e de colo de útero 
e no acompanhamento de mulhe-
res com diagnósticos da doença.  
Atualmente, atua com autoexames 
de mamas, empréstimo de peru-
cas, atendimento com assistente 
social e médico, visita rosa, artesa-
nato, yoga, pilates, exame preven-

tivo e nutricionista, além do Brechó 
com venda de roupas que arrecada 
recursos importantes para a manu-
tenção dos trabalhos. 

São aproximadamente 30 vo-
luntárias, que desenvolvem várias 
atividades. Na quarta-feira (8) as vo-
luntárias se reuniram, juntamente 
com seus familiares, para um culto 
de agradecimento e confraterniza-
ção na sede da Polícia Militar. 

PRESIDENTES
Inês Cassol, Juliana Bres-

covici, Terezinha Ivone Zanin, 
Joselita Pasa ,Neiva Bonaceski, 
Rita Cassia Spessato, Ada Dela 
Justina Gotardo, Maria Joana 
Divina, Ana Maria Zanoto, Heli 
Adela Kerkhoff, Cicilia Heydt, 
Eloni  De Bitencourt e a atual 
presidente Méri Teresinha Mat-
tei Ranzan. 

CONFRATERNIZAÇÃO

Rede Feminina comemora 25 anos de atendimento

Confraternização reuniu voluntárias e familiares Culto de agradecimento realizado na quarta-feira

Fotos: Divulgação 
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Entre os dias 25 de abril a 
27 de maio deste ano, o Sicoob 
Credial, por meio do Instituto 
Sicoob, realizou a campanha 
“Abraça Sicoob”, tendo por ob-
jetivo a arrecadação de roupas, 
calçados e cobertores. No total 
foram arrecadadas 2.167 peças.

A ação ocorreu em todos os 
municípios da área de atuação 
do Sicoob Credial, em Santa 
Catarina e Rio Grande do Sul. 
As peças arrecadadas foram 
entregues às entidades des-
tes municípios, entre elas: As-
sistência Social, CRAS e Rede 
Feminina, impactando aproxi-

ABRAÇA SICOOB

Campanha arrecada agasalhos para 
entidades da região
No total foram arrecadadas 2.167 peças

madamente 1.363 pessoas di-
retamente.

Para o presidente do Sicoob 
Credial, Hermes Barbieri, com 

o apoio e engajamento das 
pessoas, essas ações possibili-
tam um movimento muito po-
sitivo na sociedade. “Buscamos 
sempre alcançar um resultado 
que vai além do econômico, 
gerando um impacto social 
que possa fazer a diferença na 
vida de muitos”, finaliza.

Para o presidente eleito na 
última Assembleia, Márcio Luiz 
Schmitt, “o Sicoob Credial é 
uma instituição financeira co-
operativa, e um dos princípios 
que pratica é o interesse pela 
comunidade”. Para ele, promo-
ver ações que trazem bem-es-
tar demonstra que o Sicoob é 
uma instituição que tem “alma 
e valores” que transcendem ci-
fras financeiras.

Sicoob Centro 

Agência do Bairro Madalozzo 

Fotos: Divulgação
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Os preparativos para o Dia dos Namorados, 
celebrado neste domingo (12), começaram em 
Maravilha. Em conversa com os associados da CDL 
e Associação Empresarial de Maravilha, o comér-
cio do município tem expectativa de aumento de 
vendas do setor, afetado em anos anteriores pela 
pandemia. 

Apesar da data cair em um domingo (12), o sá-
bado (11) que antecede a data, será de lojas aber-
tas até as 16h. Segundo a diretora do comércio, 
Jusara de Bona, celebrar a data é muito positivo 
para todos. “Lembrar de quem amamos e essen-
cial. Esperamos um aumento significativo das 
vendas no nosso comércio, por juntamos a data 
do dia dos namorados e o momento que vivemos, 
por este ano estamos livres para ir e vir”, disse.

DATA ESPECIAL

Dia dos Namorados traz aumento 
nas vendas no comércio local 
Neste sábado tem ação especial com os tradicionais corações da CDL e AE

Neste sábado o comércio atende até às 16h

AÇÃO ESPECIAL 
No sábado os tradi-
cionais corações da 
CDL e AE estarão 
pela cidade distri-
buindo cartões espe-
ciais. Esta é uma for-
ma de movimentar 
a data, conforme o 
Núcleo de Desenvol-
vimento Comercial, 
parceiro da ação.

Divulgação 
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INTERCÂMBIO

Casa Familiar Rural de Modelo recebe visita 
de instituições rurais da França
Lideranças conheceram trabalho desenvolvido na região

A Casa Familiar Rural do muni-
cípio de Modelo recebeu na tar-
de de quarta-feira (8) a visita das 
Casas Familiares Rurais da França 
(Marion e Michel). Os visitantes 
foram recepcionados com muita 
alegria e orgulho, tendo a presen-
ça de lideranças de toda a região. 

De acordo com a coordena-
dora da instituição de Modelo, 
Jéssica Marcolin, Marion mora 
em Paris e faz parte das relações 
exteriores das Casas Familiares. 
Michel é coordenador da Casa Fa-
miliar na França e representante 
da Federação das Uniões.

Conheceram os trabalhos de-

senvolvidos pela Casa Familiar 
Rural de Modelo secretários da 
educação e presidentes das Câ-

maras de Vereadores dos mu-
nicípios de Modelo, Serra Alta, 
Sul Brasil, Bom Jesus do Oeste, 

Maravilha, Pinhalzinho e Salti-
nho. Além disso, o evento teve a 
presença de lideranças de bancos 
e cooperativas.

Conforme a instituição, “o ob-
jetivo principal da visita é o inter-
câmbio entre Casas Familiares de 
parceiros técnicos e a formação 
técnica de coordenadores e pro-
fessores que atuam nas casas.” 

A visita foi um sucesso. “Para 
a Casa Familiar de Modelo foi um 
momento muito importante. Foi 
uma satisfação muito grande. 
Apenas agradecer cada um que 
prestigiou o evento”, finalizou a 
coordenadora Jéssica Marcolin.

Franceses tiveram contato com ações desenvolvidas em Modelo 

Divulgação 
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TIGRINHOS

Mais de 40 alunos participam da 
formatura do Proerd 
Neste ano estudantes do 5° ano Centro Educacional Professor Ivo Luiz Honnef 
participaram do programa

A administração de Tigri-
nhos por meio da Secretaria de 
Educação realizou na segun-
da-feira (06), a cerimônia de 
formatura dos alunos que par-
ticiparam do Programa Educa-
cional de Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd) desenvol-
vido pela Brigada Militar. Neste 
ano formaram-se 41 alunos do 
5° ano do Centro Educacional 
Professor Ivo Luiz Honnef, tur-
mas das professoras Marizete 
Marafon Ganzer, Márcia Guiso-
ni e Márcia Zappani.

O programa consiste em 
uma ação conjunta entre a Po-

Ao final do ato os formandos receberam o certificado e o mascote Daren

lícia Militar, escolas e famílias, 
com o objetivo de transmitir 
uma mensagem de valorização 
à vida e da importância de man-
ter-se longe das drogas e da 
violência. Durante as aulas com 
o policial instrutor do Proerd, 
Jonathan Dalla Corte, os alu-
nos aprenderam a importância 
de pensar nas consequências 
das suas escolhas antes de agir, 
formando bons cidadãos. 

Também foi realizada uma 
redação e escolhida como des-
taque as redações dos alunos 
da turma matutina: Thauana 
Delabary e da turma vesper-

tina Lucas Neu, que leram em 
público os aprendizados com o 
PROERD. Além disso, os cole-
gas escolheram os exemplos 
de “bons cidadãos” das tur-
mas matutina Bruna Winkel e 
da vespertina Isabella Schoe-
ninger. Na oportunidade tam-
bém foi realizado o sorteio de 
dois tablets e os contempla-
dos foram Letícia Teske e Jean 
Monteiro.

Participaram do evento po-
liciais militares; vice-prefeito, 
Milton Huppes; presidente da 
Câmara de Vereadores, José 
Nelson Alves da Silva; secretá-

ria de Educação, Estela Regina 
de Lima Schaefer; presiden-
te da Sicoob Credial Hermes 
Barbieri; gerente da Sicoob 
Credial de Tigrinhos, Fernanda 
Neu; secretários e diretores 
municipais, além de represen-
tantes do Conselho Tutelar e 
da assistência social e pais e 
responsáveis.

Para finalizar os formandos 
fizeram o juramento e cada um 
recebeu o certificado de con-
clusão de curso Proerd junta-
mente com um mascote Da-
ren patrocinado pela Sicoob 
Credial.

Divulgação 
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Na última semana os Jovens Vereado-
res de Bom Jesus do Oeste, acompanha-
dos de vereadores e servidores da Casa 
Legislativa, participaram do XI Encontro 
Estadual de Vereadores Mirins de Santa 
Catarina. 

No dia teve várias palestras entre elas: 
A importância da participação do Jovem na 
Política com o palestrante Leonardo Ames; 
Conhecendo Projeto Plenarinho com a 
palestrante Ana Cláudia Ellery Lustosa Da 
Costa. E uma mesa redonda sobre experi-

ências de Sucesso do Programa Vereador 
Mirim em Santa Catarina com a apresen-
tadora Deluana Buss. Conforme os partici-
pantes foi uma troca de experiências, co-
nhecimentos e de boas energias. 

Na mesma oportunidade, os jovens fi-
zeram visitações e conheceram a Assem-
bleia Legislativa de Santa Catarina. Eles 
também visitaram os gabinetes dos depu-
tados estaduais onde fizeram pedidos de 
melhorias para a Escola Estadual Professor 
Silvio Romero e para o município. 

O XI Encontro Estadual de Ve-
readores Mirins de Santa Catarina 
aconteceu no dia 1º de junho, no au-
ditório Antonieta de Barros em Flo-
rianópolis. Os vereadores mirins de 
Iraceminha participaram do evento 
que contou com a participação de 
38 Câmaras Mirins totalizando 650 
vereadores mirins presentes.

Vários foram os atrativos do 
encontro, destacando-se as pales-
tras proferidas no dia por Leonardo 
Ames com o tema - A importância 
da participação do Jovem na Políti-
ca e Conhecendo o Projeto Plenari-

nho por Ana Claudia Ellery Lustosa 
Da Costa (Coordenadora do Proje-
to Plenarinho no Distrito Federal). E 
uma mesa redonda com Experiên-
cias de Sucesso do Programa Vere-
ador Mirim em Santa Catarina. 

Na oportunidade também eles 
conheceram a Assembleia Legisla-
tiva do Estado, participaram de ses-
sões plenárias, visitaram gabinetes 
de deputados onde conheceram 
um pouco do dia a dia dessas lide-
ranças, participaram de uma pales-
tra no Tribunal de Contas do Estado 
sobre a missão e funcionamento 

IRACEMINHA 
Vereadores mirins participam de formação na Capital do Estado

Bomjesuenses conheceram a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e os pontos turísticos de Florianópolis

Iraceminhenses aproveitaram a viagem também para conhecer os pontos turísticos 

e a Assembleia Legislativa

desta Instituição Pública. Além dis-
so, visitaram o Palácio Cruz de Sou-

za, Praça Central, Igreja Matriz en-
tre outros pontos turísticos. 

Divulgação 

Divulgação 

BOM JESUS DO OESTE

Jovens vereadores 
participam de palestras 
e mesa redonda
Os jovens conheceram a Assembleia Legislativa

Tendo sua essência no agro, a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG sempre valorizou este setor, 
ao longo de seus mais de 41 anos de fundação. 
Prova disso são as inúmeras ações voltadas a este 
público, entre programas, projetos, palestras, 
cursos, capacitações, formações. 

Outra atividade destinada ao produtor rural 
será desenvolvida em Saudades, nos dias 14 e 15 
de junho – o Feirão de Negócios Agro –, em fren-
te à agência, das 8h às 17h. Estarão expondo seus 
produtos empresas de máquinas, implementos e 
insumos agrícolas, além de revendedora de equi-
pamentos de energia solar.

De acordo com o gerente da agência local do 
Sicredi, Jackes Sponchiado, a data foi escolhida 
porque no dia 15 ocorre o crédito do leite. “Com 
isso, os agricultores se dirigem à cidade para re-
ceberem seus recursos e aproveitarão a oportu-
nidade de fazer negócios durante o Feirão. Além 
disso, em junho também é lançado o Plano Safra, 
então nosso objetivo é aproveitar o período e 
contribuir com o fortalecimento do setor. En-
quanto cooperativa, estaremos disponibilizando 
crédito rural, consórcio e seguros para este públi-
co”, ressalta o gerente. 

Outra edição do Feirão será realizada no 
fim deste ano, de uma forma mais ampla, opor-
tunizando a participação também do comércio 
em geral.

FEIRÃO DE NEGÓCIOS

Público agro terá 
programação especial 
em Saudades
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Os agentes de endemias 
de Cunha Porã participam de 
capacitação para implantação 
de uma nova tecnologia de Es-
tações Disseminadoras de Lar-
vicida. O curso foi entre os dias 
30 de maio a 03 de junho, em 
Florianópolis, o treinamento 
foi organizado pela Diretoria 
de Vigilância Epidemiológica 
(DIVE) do estado de SC em 
parceria com a Fiocruz e con-
tou com o apoio do Ministério 
da Saúde e a Organização Pan-
-Americana de Saúde (OPAS).

As Estações Disseminado-
ras de Larvicida (EDLs) com-
põem uma tecnologia desen-
volvida pela Fiocruz/AM, que 
basicamente utiliza água em 
um pote plástico de dois li-
tros recoberto por um teci-
do sintético impregnado de 
larvicida. O objeto atrai as fê-
meas do Aedes Aegypti para 
colocar ovos e ao pousar elas 
se impregnam com o larvi-
cida presente nas estações. 
Assim, impregnadas com 
larvicida, ao visitarem outros 

criadouros acabam contami-
nando-os com o inseticida. 
Como consequência, o pro-
duto impede o desenvolvi-
mento das larvas e pupas, 
reduzindo a infestação do 
mosquito.

Agora o município irá rea-
lizar uma análise da situação 
entomológica para implantar 
essa nova estratégia de con-
trole do mosquito, de forma a 
complementar todas as ações 
que já estão sendo feitas pelas 
equipes.

Foi realizado no último sábado (04), o 
evento faz parte do Projeto de Resgate His-
tórico do município de Flor do Sertão. Neste 
ano serão realizadas quatro noites culturais, 
em homenagem às culturas que formam a 
base do povo florsertanense: polonesa (re-
alizada dia 30 de abril), italiana (dia 04 de 
junho), alemã (será dia 06 de agosto) e gaú-
cha/cabocla (dia 17 de setembro).

No evento em alusão à cultura italiana, 
foram homenageadas mais de 70 famílias, 
diversas delas sendo pioneiras de Flor do 
Sertão ou das localidades que pertencem ao 
município. Dois grupos artísticos abrilhanta-
ram o evento com danças típicas: o grupo de 
dança de Serra Alta, que veio acompanhado 
pelo prefeito daquele município, e o grupo 
Madonna dei Caravaggio, de Guaraciaba. 
Depois, a banda Original de Maravilha ani-
mou a noite.

PROJETO

Flor do Sertão 
realiza noite 
cultural italiana

Apresentações encantaram o público presente na 

noite de sábado (04)Nova tecnologia para combater o mosquito Aedes Aegypti foi apresentada

Divulgação 
Divulgação 

CUNHA PORÃ

Agentes de endemias 
participam de treinamento 
em Florianópolis
Capacitação foi para implantação de uma nova tecnologia
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CONHECIMENTO

Oficina de inclusão digital 
está em andamento
A iniciativa ocorre todas as quintas-feiras

O Centro de Referência Social 
(Cras) de São Miguel da Boa Vista deu 
início à oficina de inclusão digital na 
última semana. A iniciativa é para os 
integrantes do Serviço de Proteção e 
Atendimento Especializado a Famílias 
e Indivíduos (Paefi) e para o Serviço 
de Convivência para Idosos, todas as 
quintas-feiras. 

De acordo com a coordenadora do 

Cras, Vanessa Julia Kluge, pela ma-
nhã é atendida os idosos do centro 
e a tarde as mulheres integrantes do 
Paefi. “Nesta oficina os atendimentos 
são individualizados para que o aluno 
consiga entender melhor e possa ti-
rar suas dúvidas específicas. Uma vez 
por mês esses alunos se reúnem para 
ser feito trabalho social com eles”, fi-
nalizou Vanessa.

Aulas são realizadas todas as quintas-feiras no Cras

Dados importantes foram repassados aos alunos

Merendeiras fizeram nesta semana pé de moleque, cricri, entre 

outros pratos

Divulgação 

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

Escola já está em clima 
de São João

O setor da merenda 
escolar da Rede Muni-
cipal de Ensino de São 
Miguel da Boa Vista em 
especial as merendeiras 
já está em clima de São 
João. Desde segunda-
-feira (6), as profissio-
nais da Escola Profes-
sora Herminda Ferraz e 
do Centro Educacional 
Infantil (CEI) Pintinho 
Amarelo preparam me-
rendas típicas da época.

Os alimentos são 
para serem servidos 
na Semana Junina e as 
profissionais Verenice 

Caye, Maria Eliamar Fer-
raz, Sônia Mayer, Sirle-
ne Zambiazi, Diane Ben-
dlin e Ivaine Garmatz 
preparam pé de mo-
leque, cricri e demais 
pratos típicos. A dire-
tora da escola, Adriane 
Formhel, lembra que 
no dia 24 de junho vai 
ter a tradicional festa 
de São João com mui-
tas brincadeiras e um 
cardápio especial que é 
elaborado pela nutricio-
nista Adriana Filimberti 
Motter e desenvolvido 
pelas merendeiras.

Divulgação 

EXPLANAÇÃO

Palestra aborda sobre meio ambiente 
No município de São Miguel da Boa Vista 

o Dia Mundial do Meio Ambiente foi lembra-
do com uma palestra. A data foi comemora-
da no dia 5 de junho e no Centro Educacional 
Professora Herminda Ivanir Ferraz acompa-
nharam uma explanação feita por Sérgio 
Aosani e Jaime Bianchi na terça-feira (7). Na 
oportunidade eles falaram sobre dados atu-
alizados do Estado de Santa Catarina, Brasil 
e mundo. “Foi um dia de grande aprendiza-
do na questão água e meio ambiente”, res-
salta a secretária da escola Adriane Formhel.

Divulgação 
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RECURSOS

Municípios da Amerios são 
contemplados com R$ 50 milhões
Anúncio dos valores ocorreu durante a visita do governador na região 
na última semana

Durante a visita do governador Carlos Moi-
sés na tarde de sexta-feira (03), na Câma-
ra de Vereadores de Maravilha, também 

foi marcada pela liberação, em transferências 
especiais, de quase R$ 50 milhões para os 17 
municípios da Associação dos Municípios do En-
tre Rios (Amerios). Os recursos atenderão de-
mandas das prefeituras, como pavimentação, 
construção de habitações pelo projeto SC Mais 
Moradia, ampliação de centros educacionais, si-
nalização, revitalização, entre outras demandas 
regionais. Confira os valores repassados para 
cada prefeitura na tabela abaixo. 

- Tigrinhos (R$ 5.609.607,53)
- Saudades (R$ 1.020.000,00)
- São Miguel da Boa Vista (R$ 1.350.000,00)
- Santa Terezinha do Progresso (R$ 1.244.078,17)
Saltinho (R$ 3.000.000,00)
- Romelândia (R$ 1.750.000,00)
- Riqueza (R$ 4.394.094,44)
- Palmitos (R$ 2.500.000,00)
- Modelo (R$ 1.400.000,00)
- Maravilha (R$6.550.000,00)
- Flor do Sertão (R$ 8.100.000,00)
- Cunhataí (R$ 1.200.000,00)
- Cunha Porã (R$ 1.990.000,00)
- Caibi (R$ 1.664.458,00)
- Campo Erê (R$ 2.600.000,00)
- Bom Jesus do Oeste (R$ 600.000,00)

O prefeito Vanderlei Bo-
naldo e o vice-prefeito Jairo 
Luft acompanharam a visita do 
governador que anunciou R$ 
1.350.000,00 para São Miguel 
da Boa Vista. O município foi 
contemplado para compra de 
uma retroescavadeira (já ad-
quirida); perfuração de poço 
artesiano e distribuição de água 
potável; pavimentação asfálti-
ca na cidade e calçamento nas 

linhas Vista Alegre e 12 de Ou-
tubro. Com exceção do valor da 
retroescavadeira as outras ver-
bas o município ainda aguarda a 
transferência dinheiro. 

Outro anúncio feito pelo 
governador foi a pavimentação 
asfáltica que liga São Miguel da 
Boa Vista até Romelândia. O 
investimento é do Governo do 
Estado e será de mais R$ 41,1 
milhões para asfaltar a rodovia. 

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 

Esperado há mais de 20 
anos trecho de Bom Jesus 
do Oeste a Maravilha terá 
asfalto. A assinatura do 
convênio foi na tarde sex-
ta-feira (3), na Câmara de 
Vereadores de Maravilha e 
contou com a presença do 
governador do Estado, Car-
los Moisés da Silva e demais 
autoridades.

A obra do acesso asfálti-

co do município de Bom Je-
sus do Oeste até a divisa de 
Maravilha, numa extensão 
de aproximadamente seis 
quilômetros, considerada es-
tratégica economicamente 
para a região, deve começar 
em breve. Ao total serão re-
passados pelo Governo do 
Estado aproximadamente 
R$ 20.6 milhões para a exe-
cução do projeto. 

BOM JESUS DO OESTE

Fotos: Divulgação 
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Por que 
investir na 
Poupança 
do Sicredi?
• Isenção de tarifa de Imposto de Renda;
• Participação nos resultados da Cooperativa;
• Ação Solidária Juntos Fazemos o Bem:
você poupa e ainda ajuda uma entidade 
social do seu município.
• Praticidade: valores mensais 
com a poupança programada;
• Facilidade: autonomia para 
sacar quando quiser;
• Reserva de emergência. 

Fale com seu gerente ou acesse sicredi.com.br/investimentos

IRACEMINHA CUNHA PORÃ

O município de Iraceminha 
também foi contemplado com 
recursos do Governo do Esta-
do. Conforme o prefeito Jean 
Carlos Nyland, foram destina-
dos para Iraceminha a pavi-
mentação rural até a comuni-
dade de Linha Santa Fé. Obra 
esta que se junta ao planeja-
mento da que é levar mais qua-
lidade de trafego e melhores 

condições ao escoamento das 
produções que são a principal 
fonte de renda de Iraceminha. 
Serão R$3.500.000,00 que se 
juntam aos R$ 2.700.000,00 
que veio através do deputado 
estadual Mauro de Nadal com-
pletando a ligação da cidade 
até a linha Santa Fé que são 
aproximadamente nove quilô-
metros. 

A prefeita Luzia Vacarin 
o vice Rafael Böer e alguns 
vereadores estiveram com o 
governador do Estado Carlos 
Móises na última sexta fei-
ra (03). Durante a visita ofi-
cializou a entrega de alguns 
recursos à cidades da região 

incluindo Cunha Porã, o valor 
destinado ao município foi de 
R$ 1.990.000,00, esse dire-
cionado a várias áreas como, 
obras de pavimentação asfál-
tica, calçamentos, máquinas 
agrícolas e também aquisi-
ção de veículo para saúde. 

Fotos: Divulgação 
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OBITUÁRIO

NEILA TAVARES
A atriz Neila Tavares morreu no dia 4 de 
junho, aos 73 anos. Ela começou a carreira 
no teatro em 1968. Na TV, participou de 
novelas como Gabriela e Anjo Mau, além de 
ter trabalhado como apresentadora na Rede 
Manchete. Seu último trabalho foi uma web-
série no YouTube chamada Como Nos Velhos 
Tempos. Na TV, sua última aparição foi em 
2012, quando participou de um episódio da 
série As Brasileiras.

RUBENS CARIBÉ
O ator Rubens Caribé morreu no dia 5 de 
junho, aos 56 anos, após sofrer uma parada 
cardíaca. Ele enfrentava um câncer de boca 
há alguns anos e passava por tratamento 
contra a doença. Galã da década de 1990, 
Rubens se destacou por personagens em 
Fera Ferida, Sangue do Meu Sangue, Ma-
lhação, entre outras. Distante da TV desde 
2014, quando fez uma participação na série 
O Negócio, da HBO, o artista se dedicava ao 
teatro. Em 2021, lançou a série Cidade Invisí-
vel, da Netflix, em que fez uma participação especial.

ALEC JOHN SUCH
O primeiro baixista e um dos fundadores 
do grupo de rock americano Bon Jovi, Alec 
John Such, morreu no dia 5 de junho, aos 70 
anos. Com sucessos como Livin’ on a Prayer, 
You Give Love a Bad Name e Wanted Dead or 
Alive, Bon Jovi lotou arenas nos anos 1980 
em suas turnês mundiais. O grupo continua 
sendo um dos maiores vendedores de álbuns 
da história do rock e entrou para o Hall da 
Fama do Rock and Roll. Ele tocou com o gru-
po de 1983 a 1994.

PAULA REGO
A pintora e escultora portuguesa Paula Rego 
morreu no dia 8 de junho, aos 87 anos. Ela 
ficou conhecida principalmente por seu 
trabalho sobre a representação da mulher. 
No fim dos anos 1990 Paula fez uma série de 
trabalhos sobre aborto, que foram conside-
rados influências para o segundo referendo 
na legalização do aborto em Portugal, em 
2007. 

ELVIRA DALMASO FERRARI
Faleceu no dia 2 de junho, em sua residência, aos 91 anos. Seu corpo 
foi velado no salão da comunidade da Linha Biguá em Iraceminha e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

VALDOMIRO RODRIGUES DA SILVA
Faleceu no dia 2 de junho, em sua residência. Seu corpo foi velado na 
Igreja Católica de Barra Bonita e sepultado no cemitério municipal 
de Barra Bonita.

RAIMUNDO SERGIO RIL
Faleceu no dia 3 de junho, em sua residência, aos 54 anos. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério da comunidade da Linha Prateleira, em 
Anchieta.

FELIX CAGLIONI
Faleceu no dia 3 de junho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba. Seu 
corpo foi velado na Capela São Brás da Linha Liso Baixo e sepultado 
no cemitério da comunidade.

ADA JOAQUINA HIRSCHHEITER
Faleceu no dia 3 de junho, no Hospital São José de Maravilha, aos 62 
anos. Seu corpo foi velado no salão da comunidade da Linha Rainha 
da Serra e sepultado no cemitério da comunidade. 

ROSALINA PALHANO DA SILVA
Faleceu no dia 4 de junho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 
73 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha Progresso, 
em Barra Bonita, e sepultado no cemitério da Linha São José, em 
Romelândia.

ROMIRA SARTURI KRAUSPENHAR
Faleceu no dia 4 de junho, em Balneário Camboriú, aos 94 anos. Ela 
era esposa do falecido ex-combatente Ervin Krauspenhar, pioneiro 
de Maravilha. Seu corpo foi velado na casa mortuária municipal de 
maravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

HELDI KURTZ
Faleceu no dia 4 de junho, em sua residência, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Evangélica Congregacional Luterana do Brasil e 
sepultado no cemitério municipal de Bom Jesus. 

MARLENE MATILDE VITALI
Faleceu no dia 5 de junho, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 68 anos. Seu corpo foi velado no Parque Memorial Jardim 
dos Ipês e sepultado no cemitério Jardim dos Ipês. 

EDSON SANTOS RIBEIRO
Faleceu no dia 7 de junho, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 91 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica do Bairro 
Agostini e sepultado no cemitério municipal São Miguel e Almas. 

MARIA GEHLEN
Faleceu no dia 7 de junho, no Hospital São José, aos 66 anos. Seu 
corpo foi velado na Linha Boa Esperança em Tigrinhos e sepultado no 
cemitério de Rainha da Serra. 

INES LUCIA SILVEIRA DA COSTA
Faleceu no dia 7 de junho, em sua residência, aos 63 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Pinhalzinho. 

OLIVA TESARRO BERTO
Faleceu no dia 8 de junho, no Lar Santa Bárbara, aos 87 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e sepul-
tado no cemitério municipal de Maravilha. 
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Um homem foi preso após agredir 
mulher e filha por volta das 16h de sá-
bado (4), na Rua Santo Estanislau, em 
Descanso. 

Conforme a Polícia Militar, as guar-
nições foram acionadas e no local foi 
encontrado o suposto autor nas proxi-
midades, embriagado, e as duas vítimas 
estavam dentro da residência.

Mãe e filha estavam no local com le-
sões leves, uma delas com suspeita de 
fratura no dedo. As mulheres relataram 
à PM que as agressões são constantes e 
tinham medo de denunciar.

O homem foi preso e levado à Dele-
gacia de Polícia Civil de São Miguel do 
Oeste.

INVESTIGAÇÃO

Mais de 20 motores são localizados 
escondidos em mata em São Miguel do Oeste 
Polícia Civil investiga o caso

Foi na tarde do último do-
mingo (05), às 16h30. A Polícia 
Militar de São Miguel do Oeste 
recuperou objetos que estavam 
escondidos na linha Barra do 
Veado em Descanso. 

Segundo relatório da PM, a 
Guarnição do Pelotão de Patru-

lhamento Tático recebeu infor-
mações de que no local havia 
um baú de caminhão que esta-
ria sendo usado para depositar 
e esconder motores, em um 
ponto de difícil visualização. 

Com base nas informações, 
foram realizadas buscas e locali-

zado o baú, o qual estava fecha-
do com cadeado, porém através 
de uma abertura na estrutura, 
foi possível visualizar o interior 
do baú e confirmar que em seu 
interior havia diversos motores.

Os policiais realizaram então 
a abertura do baú e encontra-

ram 21 motores, sendo que pra-
ticamente todos estavam com a 
numeração raspada. Após ve-
rificação das peças, o material 
foi apreendido e removido do 
local. (Assista ao vídeo)

A Polícia Civil foi acionada e 
investiga o fato.

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Motores de veículos foram recolhidos e levados para apreensão Material estava escondido em uma mata dentro de um baú com cadeado

FLAGRA TRÂNSITO

Homem é preso 
após agredir mulher 
e filha em Descanso

Acidente deixa duas pessoas feridas no 
centro de Maravilha

Um acidente de trânsito dei-
xou duas pessoas feridas na Ave-
nida Araucária, esquina com a 
Avenida Padre Antônio, no cen-
tro de Maravilha. A colisão envol-
veu uma Ranger de Maravilha e 
uma motocicleta de São Miguel 
da Boa Vista. 

Um homem e uma mulher, 
que estavam na motocicleta, ti-
veram ferimentos pelo corpo e 
foram atendidos pelos Bombeiros 
e SAMU. Uma das vítimas teve fe-
rimento grave na perna. 

Os feridos foram encaminha-
dos para atendimento no Hospi-
tal São José de Maravilha. A Po-
lícia Militar controlou o trânsito 
no local. Vítimas foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU

Celso Ledur/WH Comunicações
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INVESTIMENTO

Governo entrega 23 novas viaturas para a Polícia Civil 

MANDADOS DE PRISÃO

Polícia Civil de Maravilha prende 
médico que passou a mão em 
seios de mulher
Homem foi localizado em Cunha Porã

A Divisão de Investigação Cri-
minal de Maravilha (DIC) realizou 
a prisão de duas pessoas que es-
tavam com mandados de prisão 
expedidos em virtude de con-
denações criminais na noite de 
quarta-feira (8). 

O primeiro preso foi um ho-
mem de 51 anos, condenado 
pela prática de um crime de viola-
ção sexual mediante fraude. Se-

gundo apurado, o cidadão teria 
se valido de sua condição de mé-
dico e funcionário público para 
passar as mãos nos seios de uma 
mulher, fato ocorrido no ano de 
2012, durante um atendimento 
na autarquia onde realizava suas 
funções. Após vários anos de trâ-
mite da ação penal, foi expedido 
mandado de prisão para cumpri-
mento da pena fixada em conde-

nação da Justiça Federal, o qual 
foi prontamente cumprido por 
policiais civis da DIC, que encon-
traram o homem na cidade de 
Cunha Porã.

O segundo preso foi captura-
do no início da noite e se trata de 
um velho conhecido da polícia lo-
cal. O rapaz de 21 anos ostenta 
envolvimento em nada menos 
que 114 boletins de ocorrên-

cia, já tendo sido indiciado em 
diversos inquéritos policiais e 
preso em flagrante várias ve-
zes. A ordem cumprida na noite 
de hoje decorre de condenação 
por crime de coação no curso 
do processo praticado no ano 
de 2019.    

Os presos foram encaminha-
dos à Unidade Prisional Avançada 
de Maravilha.

O Governo do Estado de 
Santa Catarina entregou, nes-
ta semana, 101 novas viaturas 
caracterizadas para a Polícia 
Civil de Santa Catarina, com in-
vestimento de R$ 15 milhões. 
Delas, 23 irão para municípios 
da região Oeste.

A medida faz parte do pro-
cesso de renovação da frota 
da Instituição, com o objeti-
vo de melhorar as condições 
de trabalho dos policiais ci-
vis e, consequentemente, 
os serviços ao cidadão pelo 
Estado. Uma solenidade 
de entrega foi realizada na 
Academia da Polícia Civil (Aca-
depol), na Capital.

As novas viaturas são SUVs 
Hyundai Creta, provenientes 
do programa SC Mais Segura, 
do governo do Estado. Esta 
foi a primeira etapa da en-
trega total de 213 novas via-
turas, com investimentos por 
R$ 31,7 milhões. O processo 

de substituição da frota da 
Polícia Civil prevê a troca das 
viaturas com mais de 100 mil 
quilômetros rodados, e mais 
de cinco anos de uso. 

Bom Jesus do Oeste (1 

viatura)
Campo Erê (1 viatura)
Cunhataí (1 viatura)
Iraceminha (1 viatura)
Nova Itaberaba (1 viatura)
Palma Sola (1 viatura)

Palmitos (1 viatura)
Pinhalzinho (1 viatura)
Riqueza (1 viatura)
São Lourenço do Oeste (3 

viaturas)
Serra Alta (1 viatura)

Viaturas são novas e já começam a ser utilizadas

Divulgação 
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Bruno Alberto Brutscher, 
Fernando Brutscher Piccinini e 
Vitor Zanatta são os atletas da 
Secretaria de Esporte, Juventu-
de e Lazer que juntamente com 
o professor Edinho da Rosa tem 
suas presenças confirmadas 
para participar do Super Cam-
peonato Brasileiro no dia 23 de 
junho na cidade de São José.

Eles estiveram na cidade de 
Jaraguá do Sul no sábado (04) 
onde participaram do último 
treino para a disputa da com-
petição.

Segundo o professor os atle-
tas vêm evoluindo muito nos 
treinamentos e com chances de 
buscar boas colocações no cam-
peonato Brasileiro. 

Na última sexta-feira (3) a 
equipe maravilhense de bocha 
recebeu os representantes de 
Nova Erechim para a disputa de 
mais uma rodada do Regional 
de Bocha. As partidas aconte-
ceram na cancha de Bocha do 
Telles em Maravilha e os resul-
tados foram, no individual 3 a 0, 

duplas 12 a 6 e no trio 12 a 0
A equipe da Secretaria de 

Esporte Juventude e Lazer/Ace-
ma é composta pelos atletas Ri-
cieri Liberali, Gerson Campana, 
Neucir Schneider, Elton Rempp, 
Valdir Stamm, Edemar Rempp, 
Ingomar Hofstatter e Ernani 
Rempp.

CONVOCADOS VITÓRIAS
Taekwondo maravilhense tem 
três atletas convocados para a 
Seleção Catarinense

Bocha de Maravilha tem resultados 
positivos no Regional 

Bruno Alberto Brutscher, Fernando Brutscher Piccinini e Vitor Zanatta Individual 3 a 0, duplas 12 a 6 e no trio 12 a 0

Divulgação 

Divulgação 

FUTSAL

Equipes  entram em quadra 
pela Taça Móveis Léo
Os jogos foram contra a Adaf Saudades no Ginásio Muncipal de Maravilha

Na quarta-feira (8), as equi-
pes da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer/Acema, de 

Maravilha comandadas pelo 
técnico Gian Mauro Silva joga-
ram pela Taça Móveis Léo. Os 

jogos foram contra a Adaf Sau-
dades no Ginásio Muncipal de 
Maravilha pelas categorias sub-

13, 15 e sub-17. De acordo com 
Silva foram duas vitórias e uma 
derrota. 

Sub-17 - Maravilha 4 x 3 Saudades Sub-13 - Maravilha 2 x 0 Saudades Sub-15 - Maravilha 0 x 1 Saudades

Fotos: Divulgação 
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P - Pontos J - Jogos V - Vitórias E - Empates D - Derrotas GP - Gols Pró GS - Gols Sofridos 

SG - Saldo de Gols CA - Cartões Amarelos CV - Cartões Vermelhos

1 X 1

CRM e Fluminense empatam em suas partidas 
e embola grupo

Na tarde de domingo acon-
teceu em Tigrinhos o jogo entre 
Fluminense x Aliança e em Li-
nha Pitangueiras, interior de 
Tunápolis, Grêmio Tunense 
x CRM. As duas partidas váli-
das pela primeira rodada do 
returno do Campeonato Esta-
dual de Futebol não Profissio-
nal, no grupo C. 

O fluminense saiu na fren-

te, mas cedeu o empate e o 
mesmo aconteceu com a equi-
pe de Maravilha. No caso do 
CRM o empate da representa-
ção de Tunápolis aconteceu no 
último lance do jogo. 

Com os dois empates a defi-
nição dos classificados fica para 
as últimas rodadas, pois as qua-
tro equipes ainda têm chances. 

Agora as equipes se enfren-

tam, em Maravilha no domingo (12), às 15h30. 

Fluminense encara o CRM fora de casa no próximo domingo (12) O CRM recebe o Fluminense com obrigação de ganhar

Fotos: Divulgação 

Maravilha conquistou o 
primeiro lugar na seletiva re-
gional dos Jogos Escolares 
de Santa Catarina (Jesc), de 
15 a 17 anos masculino. A dis-
puta foi em Maravilha na se-
gunda-feira (06). A equipe da 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer (SEJL)/ Vida 
Vôlei Maravilha representou 
a Escola de Educação Básica 
Nossa Senhora da Salete com 
os professores Thomas Zardo 
e Jailson Buss. 

Os maravilhenses enfren-
taram Palmitos em jogo de-
cidido no tiebreack, e vitória 
de Maravilha por 2 Sets a 1. 
Já na segunda o adversário 
foi Chapecó, vitória por 2 

CONQUISTA

Vôlei de Maravilha é campeão do Jesc 
Fase estadual acontece em Criciúma dos dias 11 a 16 de julho

Meninos ficaram campeões invictos da fase regional

sets a 0. Com esses resulta-
dos os meninos foram cam-

peões invictos e garantiram 
a vaga para fase estadual em 

Criciúma.
“Queremos parabenizar a 

todos os atletas pela dedi-
cação e empenho, estamos 
colhendo frutos por causa de 
cada um deles, agradecer a 
Escola Nossa Senhora da Sa-
lete em especial ao professor 
Jailson pela oportunidade, e 
a Administração Municipal, 
SEJL e nossos patrocinado-
res Macrolar e Kapass Cor-
retora de Seguros por todas 
as condições de treino e de 
competirmos, resultados são 
de todos vocês também”, fi-
naliza Zardo.

A fase estadual acontece 
em Criciúma dos dias 11 a 16 
de julho.



29Maravilha - Sexta-feira 10 de Junho de 2022 - ED 679

 ONEIDE BEHLING

CRM X FLUMINENSE 

CRM, cinco pontos, e Fluminense de Tigrinhos, dois pontos, se en-
frentam neste sábado, às 15h, no Estádio Dr. José Leal Filho, pelo Es-
tadual de Amadores. Clube Recreativo Maravilha entra em campo para 
o clássico dependendo apenas de si para avançar na competição. Já o 
Fluminense se complicou na luta pela classificação após sofrer duas 
derrotas seguidas no começo do campeonato. Até reagiu empatando 
duas com a forte equipe do Aliança de São João do Oeste. Restam duas 
rodadas, e num grupo de quatro, classificam-se dois. Aliança, oito pon-
tos, parece ter uma vaga na mão, e as outras três equipes brigam pela 
última vaga. A partida é importante para ambos os clubes, já que o ven-
cedor chegará vivo na última rodada.

APOSTAS

O time do Flumi-
nense passa por um 
momento complica-
do, e vem em busca 
da primeira vitória. A 
equipe perdeu para 
o Grêmio Tunense e 
a outra derrota foi 
justamente para o 
CRM atuando em 
casa, e precisa de-
sesperadamente da 
vitória neste sábado. 
Já o Clube Recrea-
tivo Maravilha que 
perdeu o treinador 
no meio do caminho, 
já foi derrotado, 
triunfou e empatou 
duas vezes na com-
petição. É um time 
que merece atenção. 
Com o Fluminense 
com sua postura 
mais cautelosa, a 
expectativa é por 
um jogo movimen-
tado e por isso vou 
cravar um empate. 
E o empate ainda 
mantém o CRM vivo 
para a “Batalha de 
São João”, no dia 19 
de junho, na rodada 
final!

SABOR AMARGO 

O Clube Recreativo Ma-
ravilha vencia o jogo até os 
minutos finais da partida 
contra o Grêmio Tunense, 
pelo Estadual de Amadores. 
Porém, uma falta muito bem 
cobrada no meio-campo, 
aos 49 do segundo tempo, 
estragou os planos do time 
de Maravilha. Partida muito 
disputada, equilibrada. No 
amador acontecem segui-
damente esse tipo de parti-
das, cada um defende o que 
necessita. Futebol tem essas 
situações que acontecem, 
que vão seguir acontecen-
do e é preciso ter atenção 
o tempo todo. Era para 
segurar o jogo no ataque, 
valorizar a posse de bola, 
mas tomou um gol de bola 
parada nos acréscimos. Não 
quero aqui tirar o mérito do 
time de Tunápolis, mas em 
minha opinião, foi demérito 
do CRM. Um empate com 
sabor amargo para os visi-
tantes. Em contrapartida, 
muito comemorado pelo 
time da casa.

JOGO DE COMPADRES
Não quero acreditar que o enfrentamento entre Grêmio 
Tunense e Aliança de São João do Oeste, neste final 
de semana, se transforme num “jogo de compadres”. 
Dependendo do resultado do jogo de sábado em Mara-
vilha, se colocaria em prática essa armação. O famoso 
“jogo de compadres” é comum, inclusive em partidas 
profissionais. Os casos são muito criticados, mas sem-
pre existiram por ser um arranjo positivo para os lados 
envolvidos. A prática é execrada por quem gosta do 
futebol. Não acredito que isso vá ocorrer a essa altura 
no futebol amador.


