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PROMOÇÃO

Maravilha em Festa começa 
neste sábado com 60 
empresas participantes 

Cartão que identifica as empresas participantes 

CARINE ARENHARDT 

A promoção Maravilha em Festa será lan-
çada em uma carreata neste sábado (23) e 
segue a programação até o próximo dia 30. 
A programação deste sábado terá início às 
7h30, no Espaço Criança Sorriso. Antes da 
ação será feita uma breve live sobre a ação 
da CDL e AE em parceria com a prefeitura.

Neste ano, 60 empresas estão participan-
do da promoção e oferecendo descontos de 

até 70% para os clientes. Para facilitar a iden-
tificação, a empresa participante terá um 
cartaz padrão na vitrine, informando que faz 
parte da programação Maravilha em Festa. 

Os cartazes foram disponibilizados gra-
tuitamente, numa parceria entre prefeitura 
e CDL e Associação Empresarial. O objetivo é 
fortalecer o comércio local, incentivando os 
clientes a visitar e comprar nas lojas. A pro-
moção tem a participação de empresas de 
variados segmentos. 

Divulgação 
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CARINE ARENHARDT 

A Rede Municipal de Ensi-
no de Maravilha iniciou nesta 
semana o período de recesso 
escolar, para turmas do pré-
-escola ao 9º ano do ensino 
fundamental. A exceção são 
as creches que tem um crono-
grama diferenciado, seguindo 
com aulas normais nesta se-
mana e com atendimento de 
plantão entre os dias 25 a 29 
de julho. 

Conforme a secretária mu-
nicipal de Educação, Cleusa-
mar Preuss, neste ano apro-
ximadamente 300 crianças 
estão inscritas na creche plan-
tão. O atendimento será no 
CEI Criança Feliz, próximo ao 
Caic. Se houver necessidade 
também haverá atendimento 
no CEI Pequeno Príncipe, para 
o maternal III. 

Cleusamar pede o compro-
metimento de todas as famí-
lias que inscreveram as crian-
ças na creche plantão para 
efetivamente utilizar as vagas, 
destacando que o município 
tem uma intensa logística 
para organizar espaço e equi-
pes para atender esses alunos. 

CRONOGRAMA

Rede municipal inicia recesso escolar e 
mantém creche plantão na próxima semana
Para o segundo semestre, mais uma creche inicia o atendimento aos alunos

Alunos do pré-escola ao 9º ano já estão em período de recesso  

NOVA ESTRUTURA NO 
BAIRRO UNIVERSITÁRIO
A secretária reforça que o 

município trabalha para ini-
ciar o atendimento em uma 
nova creche, que está em fase 
final de construção no Bairro 
Universitário. Cleusamar des-
taca que 95% da obra está 
concluída e a estrutura tam-
bém já está sendo mobilia-
da. A secretária reforça que 
a equipe corre contra o tem-
po para conseguir finalizar a 
obra e em breve efetivamen-
te iniciar as aulas. No local 
serão atendidas 84 crianças, 
que já estão matriculadas, no 
berçário e maternal I. 

CRECHE DO LOTEAMENTO 
NOSSO SONHO 

A estrutura está com 90% da 
obra concluída, no entanto ainda 
não há previsão de entrega e iní-
cio das aulas. A nova unidade é um 
projeto do Ministério da Educação 
e vai atender aproximadamente 
300 crianças. A secretária des-
taca que um dos pré-requisitos 
impostos pelo governo federal é 
que no primeiro ano sejam aten-
didas apenas crianças novas, que 
ainda não estão frequentando 
outra escola. Remanejamentos 
serão possíveis só a partir do se-

gundo ano de atendimento. 
Cleusamar destaca que ainda 

restam alguns ajustes de valores já 
que o município não tem recebido 
os recursos do governo federal, 
tendo que bancar o andamento 
da obra. A prefeitura aguarda que 
os valores investidos sejam ressar-
cidos pelo governo federal. 

Atualmente são 172 crianças 
aguardando vagas para berçário, 
51 para maternal I e 52 para ma-
ternal II. Com relação ao maternal 
III ainda há algumas crianças na 
fila, de famílias que não aceitaram 
as vagas disponibilizadas pela se-
cretaria de Educação.

CAPACITAÇÃO 
PROFESSORES 
Nesta semana estão sendo 
realizados cursos e palestras 
da formação continuada dos 
professores. Os temas são 
educação financeira, sistema 
aprende Brasil, e capacita-
ção sobre o currículo escolar. 
Incluindo a educação infantil, 
durante a semana também 
está ocorrendo o planejamen-
to do novo semestre.

Carine Arenhardt/O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

AEROPORTO DE SÃO MIGUEL EM OBRAS

O prefeito Trevisan licitou o projeto e espera que as obras de ampliação 
de pista, sala de embarque e melhorias de equipamentos, possam novamen-
te colocar o aeroporto Hélio Wassum em condições de receber voos regu-
lares. A iniciativa é boa. Inicialmente, um projeto em torno de setecentos 
mil reais, e depois obras que podem chegar a nove milhões e meio de reais, 
prometem fazer com que a pista seja alargada, passando de dezoito para 
vinte e três metros, e ficando mais longa também. Isto permitiria o pouso de 
aeronaves maiores. Hoje, o aeroporto comporta aeronaves pequenas, de no 
máximo doze lugares, não fazendo frente à concorrência dos voos diários 
para a capital do estado, e muito menos no preço. 

PRECISA HAVER COMPETITIVIDADE

Talvez as adequações necessárias para ficar em acordo com as nor-
mas da ANAC sejam exatamente o que falta para que haja uma linha 
aérea perene, não destas que, como outras tantas, começaram e logo 
pararam. Precisa haver um avião maior – por exemplo, um ATR de 
trinta e poucos lugares. As passagens precisam ser competitivas em 
preço com Chapecó, e ainda precisamos uma linha diária. Impossível 
trabalhar com uma linha que pouse ou decole uma ou duas vezes por 
semana. Em resumo, se der certo de minha ida “cair” naqueles dias de 
voo, tudo bem. Se não der liga, precisarei utilizar outro meio. É assim 
que sempre funcionou – ou melhor, que deixou de funcionar. Portan-
to, caros leitores, é preciso fazer frente à concorrência. Se tivermos 
possibilidade de ofertar voos diários para ir e para voltar a cada dia, 
com a passagem a preço competitivo, entendo que temos população 
suficiente para suportar o investimento. Caso não haja esta possibi-
lidade, teremos que aguentar que a coisa não irá vingar. E ficaremos 
reféns dos voos de Chapecó.

ESTRUTURA DO 
AEROPORTO

E quando falo de estrutura, 
ou de infraestrutura, é um 
conjunto de várias coisas. Ae-
ronaves maiores. Passagens 
competitivas. Voos diários. 
Estrutura de embarque e sala 
de embarque (hoje, nem um 
cafezinho o usuário do trans-
porte aéreo consegue ter em 
São Miguel do Oeste). E por 
derradeiro, equipamento de 
pista, já que nossa geografia 
e nossas neblinas são algo 
assim comum, principalmen-
te em estações frias. Diante 
disso, atendidos todos os 
requisitos apontados por este 
colunista, pode ser que real-
mente tenhamos a retoma-
da dos voos. Por enquanto, 
ficaremos só no aguardo das 
obras. Ao que tudo indica, 
segundo o prefeito Trevisan, 
de considerável competência 
ao administrar São Miguel do 
Oeste, dinheiro haverá para 
tudo isso. 
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Vice-presidente das entidades, Caroline Maldaner 

Carine Arenhardt/O Líder

MARAVILHA

Fórum Empresarial será em agosto 
e terá noite com foco em lideranças 
O maior evento da CDL e AE terá novidades neste ano 

A 9º edição do Fórum Empresarial 
será realizada nos dias 9 e 10 de agos-
to. O evento é realizado pela CDL e 
Associação Empresarial em parceria 
com a Unoesc de Maravilha e neste ano 
também recebe o apoio da Fiesc. Nesta 
edição a temática do evento é Desen-
volver Pessoas, Gerar Resultados. 

Conforme a vice-presidente das en-
tidades, Caroline Maldaner, o evento 
neste ano vem com novidades, com 
programação separada para gestores e 
colaboradores. Ela destaca que o even-
to já é consolidado no município, mas 
que foi remodelado neste ano, para 
oferecer linguagens mais pensadas 
para cada tipo de público. 

PALESTRA PARA LIDERANÇAS 

No dia 9 de agosto a programação é voltada a 
lideranças, com o palestrante Márcio Fernandes 
que trará a palestra “Filosofia de Gestão – Cultura 
e Estratégia COM as Pessoas, como construir uma 
nova cultura organizacional que seja atraente, en-
gajadora, imparcial e participativa com lucro e feli-
cidade para todos? ”. 

Fernandes foi nomeado aos 36 anos Presiden-
te de uma das maiores distribuidoras de energia 
elétrica do país em 2011 e foi considerado pela re-
vista Você S/A o líder mais admirado do Brasil em 
2014. O palestrante terá o auxílio de Maria Tereza  
Bustamante, Presidente da Câmara de Comércio 
Exterior como mediadora.  

Após a palestra será apresentado o case da em-
presa Irani Papel e Embalagem Simone através da 
Gestora de Pessoas Simone Lichtenberg. A profis-
sional é formada em Psicologia, MBA em Gestão 
Estratégica de Pessoal, Título de Coach e Lideran-
ça Transformacional. Atualmente coordenando o 
setor de Desenvolvimento de Pessoal da Irani Pa-
pel e Embalagem nos sites de Campina da Alegria 
e Joaçaba.

LÍDER DE SI MESMO 

No dia 10 o palestrante Leo Romano fará a palestra “Líder de Si 
Mesmo” com temáticas que envolvem proatividade, protagonis-
mo e colaboração. Romano é facilitador do Great Place To Work 
(GPTW), foi diretor executivo durante anos de uma das principais 
empresas de entretenimento do Brasil e diretor geral da 1ª Escola 
de Teatro Musical da América Latina. Se misturando com a arte, 
além de ator, é diretor e produtor de grandes espetáculos. Ele 
estudou administração de empresas, se especializou em Recursos 
Humanos e iniciou sua trajetória no Setor de Treinamento, Avalia-
ção e Desempenho da Justiça Federal, no Rio de Janeiro. 
As duas palestras ocorrem no Lar de Convivência, com início às 
19h. Os ingressos estão a venda em plataforma online. 

PATROCINADORES 

Sicoob, Sicredi, Erva 
Daninha, FM Pneus, 
Mhnet, Odontotop, 
Reafrio e Realce.
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

ANTES DA CONSULTA
1. Reúna as informações sobre a história de 

sua saúde para relatar ao médico. Procure os 
últimos exames de imagem e laboratoriais que 
fez (raio-X, exames de sangue, etc.) para levar à 
consulta.

2. Descubra o histórico de doenças da família, 
como diabetes, hipertensão etc. O mais impor-
tante são os parentes diretos: pai, mãe e irmãos. 
Mas, se outros familiares, como avós ou primos 
de primeiro grau, tiveram alguma doença signifi-
cativa, busque também essas informações.

3. Se você sente algum sintoma específico, 
anote os detalhes: quando começaram, como 
evoluíram, etc. Se usou algum medicamento, 
anote o nome, a dosagem e a última vez em que 
o tomou.

4. O uso contínuo de suplementos vitamínicos 
também deve ser relatado ao médico -alguns in-
terferem na coagulação do sangue ou na absor-
ção de certos medicamentos. Anote os tipos e as 
dosagens para se lembrar de avisar o médico.

5. Anote o nome e as dosagens de medica-
mentos de uso contínuo que porventura tome.

6. Escreva em um papel as dúvidas que tem 
sobre o seu estado atual ou a sua saúde em ge-
ral. É muito comum as pessoas se esquecerem 
de perguntar algo durante uma consulta. Com 
uma lista escrita, isso pode ser evitado. Além dis-
so, as anotações ajudam a manter o foco da con-
sulta no que realmente interessa.

NO CONSULTÓRIO
7. Programe o dia da consulta para ter uma 

disponibilidade maior de tempo. Atrasos em 
consultórios podem ser inevitáveis e são sempre 
desagradáveis. Se você estiver com muita pres-
sa, acabará se estressando e entrando tenso na 
consulta, o que a tornará mais difícil e, talvez, me-
nos proveitosa.

8. Para um adulto em condição de se comu-
nicar e com boa função cognitiva, o melhor é 

passar pela consulta sem acompanhante. É mais 
fácil fazer o diagnóstico nessa relação direta mé-
dico-paciente.

9. Caso seja necessário um acompanhante, 
ele deve ajudar e complementar o que o pacien-
te diz, nunca substituí-lo.

10. Omitir informações, sobre doenças pré-
vias ou hábitos de vida, por exemplo, prejudica a 
avaliação médica. Seja transparente.

11. Se já há um diagnóstico anterior, de outro 
profissional, também deve ser apresentado na 
consulta.

12. Se o médico indicar exames, tratamentos 
ou procedimentos, pergunte os detalhes: para 
que servem, se devem ser feitos imediatamen-
te ou em médio prazo, quanto tempo durarão, 
como se preparar e os efeitos colaterais possí-
veis. Se algo o preocupa, exponha ao médico. 
Pergunte, também, quais são as alternativas, os 
riscos e os benefícios associados.

13. Ao receber um receituário, leia-o antes de 
sair da consulta. Se tiver problemas em decifrar a 
letra, confirme o que está escrito com o médico 
e peça que escreva em letra de forma ao lado.

14. Se foi prescrito um medicamento com o 
nome comercial, pergunte ao médico se há ge-
nérico equivalente.

15. Diga ao médico, resumidamente, o que 
entendeu da consulta. Assim, ele poderá corrigir 
alguma interpretação equivocada ou lembrá-lo 
de algum ponto importante esquecido.

16. Peça ao médico orientação sobre biblio-

grafia e sites na internet que contenham infor-
mações confiáveis a respeito do seu problema.

17. Pergunte qual é a melhor forma de en-
trar em contato com o médico, caso tenha algu-
ma dúvida, se deverá marcar outra consulta para 
mostrar os exames e quando retornar.

DEPOIS DA CONSULTA
18. Com o diagnóstico e as orientações do 

médico, você pode buscar mais informações so-
bre a sua saúde. Na internet, a quantidade de da-
dos é tão grande e a qualidade tão variada que é 
difícil para um leigo selecionar o que é confiável. 
Além dos sites indicados pelo médico, um cami-
nho é buscar os sites das sociedades oficiais de 
cada especialidade, conforme o seu caso. Esses 
sites costumam ter páginas para leigos e links 
para outros sites confiáveis.

19. A bula dos remédios também é um ema-
ranhado de informações e nem sempre o leigo 
pode interpretá-las de forma correta. Se você 
ler algo que despertou dúvida ou preocupação, 
consulte o médico antes de tirar conclusões por 
conta própria.

20. Se você perceber que o tratamento pro-
posto está afetando demais o seu dia-a-dia (por 
exemplo, levando-o a muitas faltas no trabalho 
ou a deslocamentos difíceis) ou supera suas pos-
sibilidades econômicas, procure o médico e ex-
ponha suas dificuldades, para, se for o caso, bus-
car alternativas. Nem sempre é possível antever 
esses problemas na hora da consulta.

PREPARO PARA CONSULTA MÉDICA
A maioria das pessoas costuma fi-

car ansiosa antes da consulta médica 
e se prepara para ter a solução de seus 
problemas no pouco tempo que con-
versa com o médico. A consulta médi-
ca não é nenhum prazer, mas pode e 

deve ser uma ocasião proveitosa. 
Para aproveitar de fato uma con-

sulta, é preciso se preparar para ela. 
Ainda mais nestes tempos, em que, 
apesar de a espera costumar ser lon-
guíssima, a consulta se passa em mi-

nutos, como qualquer usuário de con-
vênios médicos pode constatar. Criar 
uma boa relação entre o médico e o 
paciente demanda uma série de atitu-
des, dos dois lados. De sua parte, veja 
o que pode fazer.
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MARAVILHA
anos

A CIDADE DAS 
CRIANÇAS ESTÁ 
EM FESTA! 

Preparamos uma série de 
reportagens que resgatam 
a história do nosso 
município e demonstram 
o desenvolvimento local.  
Confira a seguir nosso 
caderno especial dos 64 
anos de emancipação.
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MARAVILHA
anos

LOCALIZAÇÃO
Sabe onde fica o marco de Maravilha?

CLEITON FERRASSO

Maravilha, cidade do Ex-
tremo Oeste catarinense com 
paralelo 26º 46’ 12’’ de latitude 
Sul... Fica confuso assim, não é? 
Para simplificar e marcar o Cen-
tro, foi instalado um marco. Esse 
ponto fica exatamente na rótu-
la próxima ao posto Maratona, 
entre as esquinas das Avenidas 
Araucária e Anita Garibaldi. 

Esse marco foi instalado 
pela Companhia Territorial Sul 
Brasil em 1951. A estrada ain-
da era de chão batido. Os re-
gistros da pesquisa Reni Stertz 

mostram que ele foi reimplan-
tado em 2004, já que a estrada 
recebeu melhorias. O detalhe, 
segundo a pesquisadora, é que 
a placa informativa fora encon-
trada amassada no chão devido 
às obras. 

A professora Ilse Ebert en-
controu o objeto e guardou. 
Mais tarde, ela doou ao Museu 
municipal onde está até hoje. 
Outro fato curioso é que a ma-
deira não tem mais a ponteira, 
não se sabe o que aconteceu de 
lá para cá. Para quem passa pela 
avenida, ainda pode perceber o 
marco da cidade. Ponto fica exatamente na rótula próxima ao posto Maratona

Cleiton Ferrasso/O Líder
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MARAVILHA
anos

TRADICIONAL
Concurso de Escolha das Soberanas é 
realizado em Maravilha desde 1987

CAMILLA CONSTANTIN

Há 35 anos o município reali-
zava o primeiro evento de esco-
lha de soberanas, tendo Claudia 
Manfrin como a primeira mu-
lher a receber a coroa de rainha 
e, assim, a missão de represen-
tar a beleza maravilhense. 

De acordo com a diretora de 
Cultura, Rosi Reichert Heineck, 
a festividade já é tradicional no 
município e tem como objetivo 
escolher representantes para 
os eventos oficiais, com foco na 
Fecimar. Entretanto, ela lembra 
que os perfis de concursos de 
beleza estão mudando junto 
com o tempo. “Não é só beleza, 
é também desenvoltura, ora-

tória”, destaca. Neste ano, por 
exemplo, as candidatas passa-
ram pela avaliação dos critérios 
de beleza facial, elegância, pos-
tura e desembaraço, simpatia e 
comunicação. 

Eluísa Andréia Nerling, atu-
al rainha do município, afirma 
que é uma honra representar a 
cidade. “Era um sonho meu de 
criança, pois eu assistia as sobe-
ranas nos eventos e achava elas 
maravilhosas. Atualmente, são 
as duas princesas escolhidas e 
eu que fazemos esse papel, sou 
muito grata por isso e preten-
demos fazer um ótimo reinado. 
Maravilha é um município em 
pleno desenvolvimento, vem 
evoluindo desde sua emanci-

pação, que ocorreu há 64 anos, 
até os dias atuais. Como rainha, 
quero representar o município 
e a população da melhor manei-
ra possível, demonstrando não 
apenas beleza, mas também 
afeto, simpatia e carinho pela 
cidade. Pretendo evoluir e cres-

cer juntamente com esse muni-
cípio maravilhoso. É uma alegria 
imensa poder viver nessa cida-
de e ser reconhecida como ma-
ravilhense; afinal, é o povo que 
abrilhanta o município e que faz 
dele cada dia mais maravilho-
so”, diz.

RAINHAS

1987 – Claudia Manfrin
1989 – Janete Baron
1991 – Neusa Weizemann
1993 – Ivete Jandrey
1996 – Isabelle Coelho
1998 – Karen Leida
2000 – Mariqueli Bonafin
2002 – Rubia Simon
2004 – Inaiara Canci

2006 – Andreia Cristina 
Schwerz
2008 – Angela Dellalibera
2010 – Andrieli Gerhard
2012 – Jessica Estefano
2014 – Micheli Karine 
Rauber
2016 – Daniele Gonçalves
2018 – Poliana de Vargas
2022 – Eluisa Andréia 
Nerling.

Atual rainha, Eluísa Andréia Nerling, juntamente com as princesas, Maithieli 

Cibulski e Joana Siqueira

Registro da 2° edição do concurso, em 1989

Fotos:Divulgação 
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MARAVILHA
anos

ARTESÃOS E ARTISTAS
Amarap completa 20 anos de atuação

FRANCIELE BORGES

A Associação Maravilhense de Artesãos e Ar-
tistas Plásticos (Amarap), surgiu entre um grupo 
de amigos artesões que decidiram fundar a asso-
ciação. Em 14 de outubro de 2002 foi fundada a 
entidade que neste ano completa 20 anos. Atual-
mente a entidade conta com 20 sócios.

De acordo com o presidente Bernardo Barth, 
para ser sócio da entidade é necessário residir em 
Maravilha e pagar uma mensalidade semestral 
que dará direito para participar de feiras e even-
tos sem custo. Segundo ele, a Amarap participa 
de eventos como:  dia do artesão comemorado 
em 19 de março, Feira Regional do Artesanato, 
Fecimar e feiras nos municípios vizinhos. 

Barth destaca que as feiras tem como objeti-
vo valorizar os artistas e artesãos locais, além de 

divulgar e possibilitar a comercialização dos produ-
tos. Além disso, oportuniza um espaço para apre-
sentar suas técnicas e a troca de experiências com 
artesões de outros municípios da região. 

O presidente ainda frisa que um fato marcante 
para a Amarap foi a confecção da Carteira Nacional 
de Artesão para os sócios e artesões da região. Com 
a carteira os sócios tem diversas vantagens entre 
elas a participação de feiras de artesanato, oficinas 
e cursos de artesanato, acesso a incentivos fiscais. 

A sede da Amarap está localizada na Rua Jorge 
Lacerda e no local tem disponível produtos de teci-
do, crochê, madeira, biscuit, entre outros. Panos de 
prato, tapete de banheiro e cozinha, porta chaves, 
porta espetos, tábuas de carne, placas decorativas, 
cuias, entre outros. O horário de funcionamento é 
das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h e aos sábados 
das 8h às 11h30.

Sede da Amarap está localizada na Rua Jorge Lacerda

Local oferece uma variedade de produtos 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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MARAVILHA
anos

DESTAQUE NA REGIÃO
Crescimento populacional chegou a 17% 
nos últimos 10 anos

CARINE ARENHARDT 

O crescimento populacio-
nal é um fator que represen-
ta bem a qualidade de vida 
de seus munícipes. Cidades 
em desenvolvimento estão 
sempre atraindo novos mo-
radores. Este é o cenário em 
Maravilha, um município que 
se destaca a nível regional na 
geração de empregos e cres-
cimento populacional.  

Desde 2012, o aumento da 
população foi de 17% no mu-
nicípio, conforme a estimativa 
do IBGE. Há 10 anos, Maravi-
lha tinha 22.642 moradores, 
número que em 2021 passou 
para 26.463, uma diferença 
acima de 4 mil moradores. 

Os bons números vêm co-
locando Maravilha entre os 
cinco municípios com maior 
crescimento populacional na 
região. Em 2021, a estimati-
va do IBGE colocou Maravilha 
entre os municípios mais po-
pulosos do Oeste Catarinense 
e também entre aqueles que 
registraram os cinco maiores 
crescimentos populacionais 
nesta região. A Cidade das 
Crianças teve um aumento 
de 1,3% na população no ano 
passado. 

GERAÇÃO DE EMPREGOS

Um dos principais atrativos do município é a geração de empregos. Somente neste 
ano, até o mês de maio, o município criou 95 novos postos de trabalho, ultrapassando a 
marca de 10 mil empregos formais. Em 2021, foram criadas 471 novas vagas em diversos 
setores. 

O prefeito Sandro Donati destaca que estes bons números têm feito muitas pessoas 
escolherem Maravilha. “Graças a grande geração de empregos e a melhoria na qualidade 
de vida da comunidade maravilhense, hoje temos muitas pessoas apostando em Maravi-
lha para construir suas vidas e famílias. Somos a Cidade das Crianças e através dos inves-
timentos em saúde, educação, diversão e muito mais para os pequenos, também somos 
referência em serviços e estrutura para que elas cresçam e se desenvolvam”, destaca. 

Prefeito Sandro Donati fala sobre o crescimento populacional

Arquivo/O Líder
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MARAVILHA
anos

O município de Maravilha nes-
te ano completa 64 anos de 
emancipação e dentro desta 

história em paralelo também está a 
trajetória da Apae.  A Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcionais de 
Maravilha foi fundada em 3 de maio 
de 1985, por um grupo de maravi-
lhenses, entre eles pais, profissio-
nais e amigos, que reuniram-se nas 
dependências do Colégio Estadual 
Nossa Senhora da Salete para tratar 
sobre a criação da instituição. “Na 
ocasião não havia nenhuma estrutu-
ra, só havia alunos e boa vontade”, 
disse a atual presidente Renata Do-
nhauser. 

A primeira diretoria foi eleita no 
dia 25 de maio de 1985, o presidente 
eleito foi  Maximino Tumeleiro. Em 
3 de julho de 1985, o prefeito Celso 
Maldaner sancionou a Lei Municipal 
que tornou a Apae de Maravilha uma 
Instituição de utilidade pública.

“A Administração Pública Munici-
pal da época, atendendo a solicita-
ção da comunidade, doou um terre-
no e solicitou que fosse elaborado o 

BOA 
AÇÃO Apae de Maravilha, uma entidade 

em beneficio à comunidade 
projeto para a construção da sede”, 
destaca Renata. A mesma Adminis-
tração Pública Municipal participou 
também com a mão de obra, terra-
planagem de terreno e com a assis-
tência técnica. 

O Lions Clube Maravilha Oes-
te juntamente com a comunidade 
custeou o material necessário para 
a construção do prédio. No mês de 
março de 1986, iniciaram as aulas 
com aproximadamente 38 alunos, 
onde, na ocasião, a Apae passou a 
manter uma Escola e passou a se 
chamar Escola Especial Marisol em 
homenagem às alunas com nome 
Mari que frequentavam e SOL que 
representava luz, esperança de uma 
vida mais digna para os alunos com 
deficiências intelectuais e múltiplas. 
As primeiras professoras foram Edite 
Bordim, Eli Filipim, Sirlei Gomes e Ma-
rivone Traiano. 

Em 2019, a Apae conseguiu o cre-
denciamento e autorização para o 
funcionamento de Centro de Aten-
dimento Educacional Especializado 
(Caesp). 

A instituição possui uma diretoria 
formada por 30 voluntários, entre 

eles pais e amigos do movimento 
apaeano,  que tem como objetivo 
manter os serviços e estrutura do 
Caesp Marisol, articulando parcerias, 
convênios e apoios para colocar em 
prática sua missão: Promover e arti-
cular ações de defesa de direitos e 
prevenção, orientações, prestação 
de serviços, apoio à família, direcio-
nadas à melhoria da qualidade de 
vida da pessoa com deficiência e à 
construção de uma sociedade justa e 
solidária. 

A Associação atua na área da edu-
cação, saúde e assistência social.  O 
educacional, mediante Termo de Co-
operação com a Fundação Catarinen-
se de Educação Especial – FCEE dispo-
nibiliza a cedência de professores. Na 
área da Saúde tem contratualização 
com o Sistema Único de Saúde (SUS). 
Nos serviços da saúde tem profissio-
nais das áreas da fisioterapia, psico-
logia, fonoaudióloga, terapia ocupa-
cional, musicoterapia e assistência 
social. Tem também parceria com 
médico neurologista e psiquiatra. E 
na área de assistência social tem o 
Certificado de Entidade Beneficente 
de Assistência Social (Cebas).   

A APAE, mantem-se com diversas 
parcerias, Termos de Cooperação e 
doações, contribuições espontâneas, 
podendo assim manter e equipar a 
Instituição. As três Prefeituras pos-
suem Termo de Cooperação com a 
APAE, Maravilha, Tigrinhos e São Mi-
guel da Boa Vista. Recebe também 
recursos do Fundo Social (Lei Júlio 
Garcia), Recursos do Fundo Muni-
cipal de Assistência Social, Siste-
ma Único de Saúde, Sicoob Credial, 
Campanha da Celesc, Troco Solidá-
rio, rifas, e promoções como janta-
res e almoços.

NELCIR DALLAGNOL

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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CULTURA 
Criada em 1997, Banda Marcial Cidade das 
Crianças é um importante capítulo da história 

CARINE ARENHARDT 

Apresentada como uma nova pro-
posta para o município, a Banda Mar-
cial Cidade das Crianças fez sucesso 
logo de cara. Em 1957, ela foi fundada 
pelo casal Carlos e Cineide Muller. Car-
los já havia criado a escola de música no 
município, coordenado uma fanfarra 
municipal e decidiu apresentar a nova 
proposta de criar a Banda Marcial. 

Na época, ele foi até São Paulo para 
filmar o campeonato nacional de ban-
das marciais e em Ibirama para acompa-

nhar a competição estadual. As filma-
gens foram apresentadas nas escolas. 
A proposta fez sucesso e cerca de 250 
alunos se inscreveram para participar 
da banda. No entanto, a dificuldade ini-
cial era a falta de instrumentos e tam-
bém de professores para ensinar tantas 
crianças. Carlos conta que foi necessá-
rio fazer uma seleção e  apenas 25 fo-
ram escolhidos para integrar a banda. 

A logo foi criada por Francisco Gialdi 
(em memória). Julmir Viccari e Carlos 
criaram a composição do hino, grava-
do posteriormente. 

Registro em um dos ensaios da banda para a Parada 27 de Julho 

FALTA DE INSTRUMENTOS 
O maestro Carlos Muller tinha apenas um trompete. Na época, um baile 

realizado em parceria com o clube de Lions angariou fundos para compra de 
mais três trompetes, enquanto a prefeitura adquiriu mais alguns instrumen-
tos. A compra de novos instrumentos foi sendo feita aos poucos, aumentan-
do também o número de alunos.  Atualmente são mais de 100 integrantes.

Carine Arenhardt/O Líder

DIFICULDADES FINANCEIRAS 
Muller destaca que a falta de recursos foi sem-

pre um grande desafio para a banda. Para se man-
ter recebe recursos da prefeitura, conseguiu al-
guns repasses pela Lei Rouanet, além de promover 
eventos. Em 2017, a Banda Marcial acabou sendo 
vinculada ao Departamento de Cultura, como uma 
oficina, mas o projeto não deu certo, sendo que 
em 2022 houve nova desvinculação. 

UM FUTURO PROMISSOR 
Para Carlos Muller a Banda Marcial Cidade das 
Crianças ainda tem muito para crescer e continuar 
fazendo história. Uma das grandes expectativas é o 
novo espaço que será disponibilizado junto ao Cen-
tro de Cultura que está em construção. Conforme o 
maestro, neste ano um dos objetivos é buscar par-
cerias privadas para investir e fazer a banda crescer 
ainda mais. “Vejo um futuro com crescimento da 
banda em pessoas e qualidade “, afirma o fundador. 
A paixão pela banda também foi herdada pela 
filha Mayara Muller, atual presidente, coreógrafa e 
coordenadora. Carlos conta que em momentos de 
dificuldade sempre ouviu da filha que era preciso 
continuar. “Pai não podemos parar, porque estas 
crianças dependem de nós”, conta o maestro. 
Para Muller, a banda é um importante projeto 
social, que abre possibilidade para crianças e ado-
lescentes conhecerem o mundo da música, além 
de abrir caminhos para que elas possam seguir 
profissionalmente na área. Atualmente são aceitas 
crianças a partir de 10 anos, sem idade limite para 
encerrar a participação na banda. 
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PROGRAMAÇÃO 
Show nacional e Parada 
27 de Julho marcam 
comemoração do aniversário 
na próxima semana

CARINE ARENHARDT 

As festividades em comemoração aos 
64 anos de Maravilha iniciaram no dia 2 de 
julho e seguem até o final do mês, mas o 
ponto alto da programação ocorre entre a 
terça-feira (26) e quarta-feira (27). 

Na terça-feira, a programação inicia às 
20h com lançamento oficial da Fecimar, 
programada para os dias 11 a 15 de novem-
bro. Durante o lançamento o município vai 
confirmar a lista de shows programados 

para a feira. Logo em seguida tem o show 
nacional com Amado Batista. A programa-
ção será no Espaço Criança Sorriso. 

Na quarta-feira, dia em que Maravilha 
comemora 64 anos de emancipação, terá 
a tradicional Parada 27 de Julho. A progra-
mação terá início às 9h, no Espaço Criança 
Sorriso. Após o ato de abertura, haverá o 
desfile das entidades e representantes do 
município. O evento não foi realizado nos 
últimos dois anos, devido a pandemia e é 
retomado neste ano. 

RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO 
Nesta sexta-feira (22), às 19h30, tem início a Copa 

Maravilha, seguindo até o dia 28. O município vai rece-
ber 90 equipes e mais de 2 mil atletas para a competi-
ção organizada pela Secretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer e o Planeta Bola. 

De 23 a 30 de julho o comércio local realiza a promo-
ção Maravilha em Festa, com descontos de até 70% nas 
60 lojas participantes. Na segunda-feira (25), a Câmara 
de Vereadores faz o lançamento de um documentário 
sobre a história de Maravilha. O evento Memória Pionei-
ra de Maravilha inicia às 19h30. No Centro Educacional 
Mundo Infantil (CAIC) segue a exposição Maravilha 64 
Anos, contando a história do município, até 5 de agosto.
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EDUCAÇÃO
Quando começou a educação escolar em Maravilha?

CLEITON FERRASSO

O ano é 1949. Maravilha estava em plena ascensão devido ao tra-
balho que a grande quantidade de araucárias oferecia na época. A cida-
de estava sendo desbravada pela Companhia Territorial Sul Brasil. Com 
o povoamento, viu-se a necessidade da alfabetização das crianças. 

Segundo a pesquisadora Reni Stertz, autora do livro “Memória fo-

tográfica de Maravilha”, o primórdio da educação foi em 1951. “Por causa 
do trabalho da Companhia, muitas pessoas vinham morar aqui, mas não 
havia escola. Então, a própria Companhia pagou uma professora para alfa-
betizar as pessoas. Professora Amélia de Oliveira”, conta. 

Inicialmente, a escola improvisada era uma casa de madeira da própria 
professora. Hoje, contém um prédio de outros proprietários em frente à 
Caixa Econômica. A primeira turma continha cerca de 30 alunos, de todas 
as idades. 

Com o tempo, a demanda de alunos aumentou e foi preciso contratar 
mais professores. Em 1952, o professor Davi Gottardo foi contratado para 
auxiliar na educação. Segundo Reni, as aulas eram ministradas provisoria-
mente num galpão do Padre Antônio, na região do Loteamento Seminário. 

Mais tarde, iniciou a construção da primeira escola oficial: Nossa Senho-
ra da Salete. Em 1953, o professor Guilherme Ozídio Manfrin foi contrata-
do para ajudar nessa missão, mas lecionou pouco tempo. Em 1954, as ir-
mãs de Notre Dame vieram a Maravilha para ajudar nos trabalhos na Escola 
Nossa Senhora da Salete. Vale ressaltar o nome delas: Irmã Maria Borja e 
Irmã Maria Zenaide.

Basicamente, esse é um resumo de como iniciou a educação em Mara-
vilha. Poucos professores e muitos alunos de diversas idades. Vale destacar 
que a escola Nossa Senhora da Salete ainda está no mesmo local, na Ave-
nida Araucária.

Na segunda casa (mais escura – da esquerda para a direita) funcionou a primeira sala de 

aula de Maravilha

Atual estrutura da EEB Nossa Senhora da Salete (Deixa o espaço dessa)

Primeira estrutura da Escola Nossa Senhora da Salete 

Fotos: Divulgação 
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Duas classes guerreiras que 
merecem respeito e admiração. 
Parabéns motoristas e 
agricultores, vocês produzem e 
transportam desenvolvimento! 
A seguir, uma série de 
reportagens para homenagear 
quem tanto faz pelo nosso país.
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AGRICULTURA
Preço do leite pesa no bolso dos consumidores, 
mas anima produtores a investir na atividade

FRANCIELE BORGES 

A alta no preço do leite se 
tornou um dos assuntos mais 
comentados depois que o litro 
passou a ser encontrado nos 
mercados por R$ 7,00. Seca, 
excesso de chuva, greve dos 
caminhoneiros, desestímulo 
pelos preços baixos – uma sé-
rie de fatores contribuiu, nos 
últimos meses, para a dimi-
nuição da produção de leite 
no Brasil. Com menor oferta 
o preço subiu.

A Federação da Agricultura 
e Pecuária do Estado de Santa 
Catarina (Faesc) explicou que, 
com a redução da oferta, mui-
tas indústrias lácteas de outros 
Estados estão comprando o 
leite catarinense, aquecendo o 
chamado “mercado spot”. Essa 
situação força os laticínios do 
Estado a elevar o preço para ga-
rantir o estoque de leite bruto 
para processamento. 

Santa Catarina é o quarto 
produtor nacional. O Estado 
gera 3,059 bilhões de litros ao 
ano. Praticamente todos os 
estabelecimentos agropecuá-
rios produzem leite, o que gera 
renda mensal às famílias rurais 
e contribui para o controle do 
êxodo rural. O oeste catarinen-
se responde por 75% da pro-
dução. Os 80 mil produtores 
de leite (dos quais, 60 mil são 
produtores comerciais) geram 
9 milhões de litros/dia, mas a 
capacidade industrial está es-
truturada para processar até 10 
milhões de litros de leite/dia.

PREÇO ANIMA 
PRODUTOR

Para o produtor Telvino An-
dreolli, que reside na Linha Alto 
Biguá, em Iraceminha, a alta 

no valor do preço do leite faz 
com que o agricultor volte a ter 
uma margem de lucro, depois 
de muito tempo trabalhar no 
vermelho, pois a ração e os in-
sumos cada pouco meses tem 
reajuste. O aumento no valor 
pago estimula os produtores 
de leite a investir cada vez 
mais no setor. 

Conforme Andreolli, que 
atua há mais de 30 anos no se-
tor leiteiro, essa é a primeira 
vez nos últimos anos que teve 
um aumento significativo nos 
valores pago no leite. Ele con-
ta que tem 22 animais em lac-
tação e gira em torno de nove 
mil litros de leite por mês. 

Ele ainda menciona que 
agora é o momento dos pro-
dutores fazerem uma reserva, 
porque a tendência é diminuir 
os valores. Andreolli explica 
que a alta do preço é em de-
corrência a estação climática 
do ano, pois no verão a procu-
ra pelo leite diminui e a oferta 
aumenta.

Andreolli tem 22 animais em lactação 

e comemora as altas dos preços pagos 

aos produtores

Divulgação 

Dia do Colono 
e Motorista

Em suas mãos, estão a 

responsabilidade e o 

compromisso de plantar e guiar 

o sustento da nossa gente.
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ASSISTÊNCIA
Sindicato dos Trabalhadores Rurais em 
breve vai atender em novo endereço 

CAMILLA CONSTANTIN

Criado em 30 de agosto de 1969, 
o Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Maravilha soma diversas conquistas 
em prol dos agricultores. Neste ano, 
mais um fato a comemorar: a mudan-
ça para uma sala no térreo do Edifício 
Gran Moralle, na Rua Prefeito Albino 
Cerutti Cella.

De acordo com o presidente, Ar-
mindo Losch, não há data definida, 
mas a previsão é de que a mudança 
seja feita ainda em agosto, mês que o 
sindicato completa 53 anos de atuação 
no município. “O espaço será novo e 
confortável para melhor atender aos 
associados, em sala própria”, destaca.

Sala fica localizada no Edifício Gran Moralle

ATUAÇÃO
O sindicato, com registro na Federação dos Tra-

balhadores na Agricultura do Estado de Santa Cata-
rina (Fetaesc), atende associados de Maravilha, Ti-
grinhos, São Miguel da Boa Vista e Flor do Sertão, 
focando em dar a assistência necessária aos profis-
sionais do campo. 

Losch esclarece que o sindicato faz o encaminha-

Fotos: Camilla Constantin/O Líder
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COMEMORAÇÃO

Em comemoração ao Dia do 

Colono, será promovida progra-

mação especial no domingo, dia 

24 de julho, na Linha Consolado-

ra. O evento é uma organização 

conjunta entre os representantes 

das linhas Consoladora, Caiapó e 

Central, com apoio do Sindicato.

A programação inicia às 10h com 

missa e segue com almoço e sor-

teio de prêmios. Fichas podem ser 

adquiridas no sindicato ou com 

os líderes das comunidades, sen-

do R$ 80 reais 2kg de carne de 

gado e R$ 50 de suíno. “Aproveito 

para parabenizar todos trabalha-

dores rurais, pela dedicação em 

atividade tão importante”, diz. 

Presidente, Armindo Losch

mento de aposentadoria, sem custo ao as-
sociado, bem como o encaminhamento de 
projetos de financiamentos e investimentos 
em agricultura. Também conta com o servi-
ço de uma engenheira agrônoma para ofe-
recer assistência quando necessário.

Um dos papeis mais relevantes nos anos 
de atuação diz respeito ao acompanhamen-
to de questões relacionadas ao Marco Tem-
poral. “Atuar na defesa do Marco Temporal 
é algo que segue até hoje. Agricultores de 
Cunha Porã, por exemplo, lutam há anos 
contra a demarcação de terra indígena no 
município, para que não possa haver tenta-
tiva de desapropriação dos agricultores. E o 
que temos a ver com isso? Se acontecer uma 
desapropriação lá, isso também pode acon-
tecer aqui e em toda a região. Como expul-
sar pessoas de bem, que estão trabalhando, 
produzindo? Sem contar o impacto econô-
mico. Enquanto sindicato, somos totalmen-
te contra e lutamos por isso”, enfatiza. 
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MOTORISTAS DA SAÚDE 
Os desafios no transporte de pacientes e 
direção de veículo de emergência

CARINE ARENHARDT 

Conduzir um veículo de emer-
gência exige muito além de boas 
técnicas de direção. O trabalho é 
transportar pacientes, pessoas que 
enfrentam por problemas de saú-
de e que muitas vezes passam pelo 
momento mais delicado da vida. 
Valmir Sartori, 47 anos, atua como 
motorista da secretaria de Saúde de 
Maravilha desde 2013. 

A carreira como motorista ini-
ciou em 1994, quando passou no 
concurso da prefeitura de Maravi-
lha para atuar no Setor de Obras. 
Em 1997 ele foi cedido para o Cor-
po de Bombeiros, onde além de 
dirigir as ambulâncias, atuou como 
bombeiro civil no atendimento às 
vítimas. 

Em 2013 veio o convite para 
coordenar o Samu e também o 
transporte da Secretaria Municipal 
de Saúde. Atualmente ele não está 
mais na coordenação do Samu, lide-
rando apenas a equipe dos motoris-
tas da saúde, além de ser também 
integrante da equipe de conduto-
res desses veículos. 

Sartori destaca que atuar neste 
setor é um dom. “Tem que gostar, se 
colocar no lugar do outro. A gente 
transporta pacientes, pessoas do-
entes. Não é só levar, muitas vezes 
é preciso ouvir essas pessoas e até 
prestar um apoio psicológico”, conta. 

Ele afirma que é inevitável criar 
um certo vínculo com os pacientes, 
principalmente aqueles que rotinei-
ramente utilizam o transporte da 
saúde. Sartori destaca que é preci-
so ajudar sempre que possível, mas 
também saber filtrar todas essas 
informações. “Não da para levar 
todos esses problemas para a vida 
pessoal, pra não acabar se abalando 
psicologicamente. No dia seguinte 
tem novos pacientes esperando, 
precisando que você esteja bem 
para fazer o transporte”, afirma. 

Equipe é formada por 
nove motoristas

Em Maravilha, são nove mo-
toristas da Secretaria Saúde, 
empenhados diariamente 
no transporte de pacientes. 
Conforme Sartori, todos estão 
disponíveis para viagens de se-
gunda a sexta-feira, e para os 
sábados e domingos há uma 
escala de plantão. As viagens 
são principalmente para Xan-
xerê, Chapecó, São Miguel do 
Oeste, Florianópolis, Curitiba e 
Porto Alegre. 
Sartori ressalta que a carga 
horária de trabalho por dia 
dificilmente baixa de 10 horas, 
já que alguns destinos mais 
longe exigem esse tempo 
maior de transporte e espera 
dos pacientes. O coordenador 
destaca que a equipe é bastan-
te unida, o que facilita o bom 
andamento dos trabalhos. Ele 
elogia ainda a autonomia que 
recebe da Secretaria de Saúde 
para coordenar esse setor. 

Valmir Sartori como motorista e coordenador da equipe na Secretaria de Saúde

Carine Arenhardt/O Líder
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VALORES RECORDES
Alta no preço do diesel desafia 
lucratividade no ramo de transporte

CARINE ARENHARDT

A alta no preço dos combustíveis 
vem sendo registrada desde o início 
de 2021 e trouxe aumentos históri-
cos no valor de revenda, desafiando 
principalmente quem tem o diesel ou 
a gasolina como uma das principais 
despesas. Para quem trabalha como 
profissional na área de transportes o 
desafio é manter lucratividade com o 
preço dos combustíveis nas alturas. 

Nossa reportagem levantou o au-
mento no preço dos combustíveis em 
Santa Catarina, usando como refe-
rência pesquisa da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis. Os dados apontam o preço 
médio de revenda do óleo diesel no 
Estado desde janeiro de 2021. Desde 
o início do ano passado o aumento 
acumulado chega a 100%. 

MÉDIA DE PREÇOS EM SANTA CATARINA – DIESEL S10 
Janeiro de 2021: R$ 3,65
Dezembro de 2021: R$ 5,29
Janeiro de 2022: R$ 5,46 
Março de 2022: R$ 6,17
Junho de 2022: R$ 7,17 

Empresário relata desafios

Conforme o empresário do ramo de 
transportes em Maravilha, Ivaneo 
Folletto, o setor enfrenta diversas 
situações desafiadoras a cada ano, 
mas os aumentos suscetíveis no 
preço do combustível exigiram mu-
danças significativas na empresa, 
como na logística e maiores pesqui-

sas de locais de abastecimento. 
“Em julho de 2021 pagávamos a 
média de R$ 4,00 o litro do diesel, 
neste ano em julho estamos pagan-
do a média de R$ 7,40 o litro. Com 
isso houve também o aumento das 
peças e pneus, e como estamos 
localizados em uma região sinuosa, 
com pistas bastante danificadas, o 
consumo aumenta”, explica. 

O empresário ainda destaca que o 
repasse dos valores dos fretes não 
acompanhou o aumento das des-
pesas. Mesmo com planejamento 
financeiro anual, esses aumentos 
desregulam a organização geral do 
setor. “É necessário atenção redo-
brada na gestão e estratégia para 
não ficar no vermelho”, finaliza 
Folletto
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CONQUISTA
Vida unida também pela profissão

NELCIR DALLAGNOL 

A motorista de caminhão Fran-
cieli Canova da Silva tem 35 anos e 
há dois dirige um bitrem, sempre 
junto com o seu companheiro Jus-
cimar Trevisan que há 20 anos está 
na profissão. Ela é natural da Linha 
Cadeado município de São Miguel 
da Boa Vista e ele de Campo Erê. 

Antes de ela assumir a boleia 
de um caminhão era assistente 
social da Apae Marisol de Maravi-
lha, local onde trabalhou por oito 
anos. A profissional também foi 
assistente social do quadro efeti-
vo da prefeitura de Saltinho, por 
nove anos. Ela também trabalhou 
no Pro Menor de Campo Erê. “Con-
ciliei por um tempo esses três tra-
balhos os quais me dediquei muito 
e tenho muitas amizades”, disse. 

Ela conta que a rotina é cansa-
tiva, levanta cedo e dorme tarde. 
Como Francieli e o companheiro 
trabalham e viajam sempre juntos 
eles também dividiram as tarefas 
dentro da empresa. “Eu cuido da 
parte burocrática e financeira e ele 
mecânica e borracharia”, explica. 

Atualmente o casal ainda não 
tem filhos, mas ela diz que no mo-
mento em que eles vierem a pro-
fissão precisa ser repensada. “Até 
o momento em que não é obriga-
tório colocar eles (filhos), na es-
cola, dão até pra levar junto, mas 
depois, precisamos nos organizar 
diferente”, projeta. 

POR QUE SER 
MOTORISTA?

Ela conta que o conhecimento 
do mundo das estradas veio após 
encontrar Trevisan. “Antes eu não 
conhecia nada dessa área, eu fica-
va ansiosa para as minhas férias ou 
um feriado para que eu pudesse ir 
junto viajar”, lembra. Francieli con-
ta animada que Trevisan sempre 
pedia se ela gostaria de dirigir. “Ele 
sempre me pedia, quer dirigir? Eu 
dizia sim eu quero!”, justifica. En-
tre oferecer o volante para dirigir 
e realmente deixar ela dirigir o 
possante teve um vácuo grande. 
“Ele meio que levava na esportiva 
quando eu dizia que queria, mas 
não largava, até o dia que ele real-
mente me deixou dirigir”, destaca 
com emoção. “Eu lembro como 
se fosse hoje a emoção de dirigir 
um caminhão tão grande”, conta. 
Para ela o marido foi o maior in-
centivador. 

AS FASES  
Desde a primeira vez que dirigiu 

até poder trabalhar de fato com 
um bitrem Scania teve um percur-
so a ser seguido. Ela precisou alte-
rar a Carteira Nacional de Habilita-
ção (CNH), até chegar na categoria 
que a permite dirigir hoje. “A gente 
sempre ficava sonhando em com-
prar um caminhão e até que sur-
giu a oportunidade. Meu marido 
desfez a sociedade com um primo 
dele e compramos um caminhão 

para eu ir para a estrada”, conta. 
Ela foi chamada de louca. “Não me 
arrependo, acho que foi a melhor 
decisão que tomei na minha vida, 
sempre digo que não deixei de ser 

assistente social, a profissional da 
área continua dentro de mim, pois, 
na estrada também tenho diversas 
oportunidade de ajudar as pesso-
as”, explica. 

Dificuldade
Estradas ruins; Banheiros precários; Falta de local seguro para dormir 

Preconceito 
A profissional conta que enfrenta preconceito por ser mulher, principal-
mente quando chaga e precisa manobrar o caminhão em um espaço 
difícil. Ela relata que já ouviu por parte homens de que ela não seria ca-
paz de fazer a manobra. “Nós mulheres já conquistamos tantos direitos 
e isso me deixa sim, chateada”, conta. Em contrapartida ela faz questão 
de lembrar se existe preconceito existe muito mais mensagens de apoio 
e carinho. 

Mensagem 
“Sempre corra atrás dos seus sonhos e principalmente para as mulhe-
res, que lugar de mulher é onde ela quiser, o que a gente faz com dedi-
cação e fé a gente consegue e a cada dia que passa as mulheres estão 
assumindo funções que antes eram só dos homens.

Francieli e o companheiro viajam juntos a pelo menos dois anos

Divulgação 
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EMPRESÁRIOS RURAIS 
Em primeiro lugar no ranking 
agropecuário, avicultura maravilhense 
movimenta mais de R$ 70 milhões 
CARINE ARENHARDT 

O trabalho dos produtores 
rurais em Maravilha vem ren-
dendo bons resultados. Em 
2021, o movimento agropecu-
ário somou R$ 742 milhões ao 
produto interno bruto do mu-
nicípio. A maior porcentagem 
ficou com a avicultura, atividade 
que sozinha movimentou cerca 
de R$ 70 milhões no último ano. 

Jandir e Solange Raffler, 
que residem na Linha Primavera 
Alta, são parte destes números. 
Eles trabalham no ramo há mui-
tos anos, iniciando na atividade 
logo nos primeiros anos de casa-
dos. A família também tem uma 

madeireira, mas a produção de 
frangos sempre foi a principal 
atividade e fonte de renda. 

No início, eles trabalhavam 
para o pai do Jandir, que já atua-
va na avicultura há muitos anos. 
Com a morte do pai, Jandir 
herdou 75 metros de aviário e 
passou a investir na atividade 
por conta própria. Hoje tem 
um aviário de 100 metros e 
outro de 175 metros. A família 
está financiando um novo avi-
ário e praticamente vai dobrar 
a produção de frangos na pro-
priedade. 

Eles destacam que a ativida-
de exige bastante dedicação, 
mas com boa gestão pode ser 

considerada bem lucrativa. O con-
trole de temperatura é um dos fa-
tores mais determinantes para um 
bom lote, garantindo que os fran-
gos se alimentem bem e ganhem 
peso sem desperdício de ração. O 
preço pago ao produtor leva em 
conta este índice de eficiência.  

Jandir, embora tenha funcioná-
rios para auxiliar no cuidado com 
os aviários, se dedica diariamente a 
atividade, inclusive durante as ma-
drugadas. Quanto mais dedicação, 
melhor a lucratividade do lote.  So-
lange também auxilia sempre que 
necessário e também gosta bastan-

te da atividade. 
Os produtores estão sempre in-

vestindo em novas tecnologias, que 
além otimizar a produção, facilitam 
a mão de obra. Eles destacam que 
o trabalho na avicultura deman-
da de investimentos constantes e 
também de aprendizado. A maior 
dificuldade está em encontrar mão 
de obra capacitada, para auxiliar 
nos trabalhos, justamente pela ati-
vidade exigir bastante dedicação e 
conhecimento. “Estamos sempre 
aprendendo, as tecnologias mu-
dam, e a gente precisa acompa-
nhar”, destacam.

Produtores Jandir e Solange Raffler falam sobre a atividade

Avicultura exige bastante dedicação para garantir uma boa lucratividade 

Carine Arenhardt/O Líder
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CAMINHÃO
Miguel boa-vistense realiza sonho 
de ser motorista 

NELCIR DALL’AGNOL 

O dia 1º de abril sempre será espe-
cial para uma servidora pública munici-
pal de São Miguel da Boa Vista. Ela as-
sumiu uma vaga no concurso municipal. 
Até então, tudo normal, o diferencial é 
que ela fez a prova para ter o direito de 
dirigir caçamba, profissão com predo-
minância de homens. 

Cleide Natal diz que ama ser mo-
torista e na conversa coma a reporta-
gem ela cita uma frase que segundo a 
servidora municipal é de Confúcio. “Es-
colha um trabalho que você ama e não 
terá que trabalhar um único dia em sua 
vida”. Quando perguntada para descre-
ver o trabalho ela diz ser uma sensação 

inexplicável “Gosto do que faço, pois 
estou sempre conversando com pesso-
as diferentes, assim é meu trabalho, a 
cada dia em um lugar ímpar”, ressalta a 
motorista. 

Cleide faz questão de lembrar do 
respeito que os colegas de trabalho têm 
por ela. “Eles são os melhores, apesar de 
ser a única mulher no setor da Secreta-
ria de Estradas e Rodagem sempre hou-
ve um respeito enorme e sempre que 
preciso de ajuda eles auxiliam”, explica. 

Apesar de sempre dirigir um Merce-
des 2927 ela também já dirigiu os outros 
caminhões do setor. “Mas adoro mesmo 
é o Mercedes, sabe quando você confia 
plenamente em um caminhão? Assim é 
eu e o Mercedes”, comenta. Cleide assumiu a vaga pelo concurso no dia 1º de abril deste ano

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Como começou a profissão
As pessoas sempre têm sonhos na vida, algumas até mais que um. Cleide 
tinha dois. Um deles era seguir a carreira militar e o outro ser motorista 
de caminhão. “O primeiro, sem esperar ,uma gestação trouxe o filho Hen-
rique e de certa forma interrompi: ‘Não pude seguir a carreira militar, mas 
não me arrependo nenhum pouco, pois, foi por uma causa nobre, meu 
filho ele é o amor da minha vida é uma pessoa muito especial”, ressalta. 
O segundo sonho não ficou adormecido e ela batalhou com alteração da 
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), quando passou para a categoria 
AD. “Depois que alterei a CNH entreguei currículo nas empresas, mas 
sem experiência e por ser mulher não me chamavam”, conta. 
Em 2018 a página começa a virar, chegou a vez dela. Na prefeitura de 
São Miguel da Boa Vista abriu vaga para motorista em teste seletivo. 
“Falei para minha família que era agora  minha vez e me inscrevi, quando 
saiu o resultado eu e um homem passamos no teste”, comemora. 
Cleide agradece ao Vilnei Carvalho, uma pessoa que ela chama carinho-
samente de padrinho. “Ele me ensinou muita coisa sobre caminhão e 
ainda confiou seu caminhão para eu aprender, sou muito grata a ele”, 
lembra. A motorista da SMER naquele teste seletivo classificou em segun-
do lugar. Ela assumiu a vaga do seletivo em 2020 e seria apenas para um 
ano, pois o homem que passou em primeiro desistiu depois de um ano. 
Cleide chegou a vender uma loja que tinha sociedade com a mãe para 
assumir a vaga. Ao fim deste ano houve outro teste seletivo ela ficou em 
quarto lugar e neste ano teve o esperado concurso e Cleide se classificou 
em segundo lugar sendo chamada para assumir a vaga agora como con-
cursada. “E muito orgulhosa de mim mesma”, comemora.    
Antes de ser motorista, Cleide era professora em Tigrinhos e também ha-
via sido aprovada em concurso em Flor do Sertão, mas preferiu assumir a 
vaga na cidade dela. 
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Registro, da festinha de 2 anos da princesa Helena. 

Igor, Que a sabedoria 
conquistada no passar 

dos anos seja apenas um 
incentivo para suas futu-

ras vitórias! Parabéns!

Marcelo, que você tenha muita 
alegria, paz, saúde e felicidade. 
Parabéns pelo aniversário. Home-
nagem de sua família e amigos. 

Glaucia, Felicidades! Desejamos 
que todas as suas buscas che-
guem aos seus objetivos, e que 
consiga ser mais feliz do que é 
hoje! Muito sucesso e muitas ale-
grias! Feliz Aniversário!
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Registo 3 anos do Afonso.

Jean, Feliz aniversário! Você merece 
o melhor, saúde, paz e amor, muitos 

anos de vida mais. Parabéns! 

Registro da fes-
ta de 3 anos da 

Maria Luiza

Marciane, que 
este aniversá-
rio seja apenas 
o começo de 
um ano cheio 
de boas me-
mórias, sonhos 
realizados e 
momentos 
maravilhosos. 
Você merece! 
Seja muito 
feliz!

Luan, parabéns por mais um 
ano de vida. Muitas felicida-
des, saúde e sucesso. 

Suélin, completar mais um ano 
de vida é um presente de Deus, 
que nesta nova fase, você 
consiga realizar todos os teus 
sonhos e desejos. Parabéns 
pelo seu aniversário!!
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Os alunos do Serviço de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos de São Miguel da Boa Vista, com apoio da 
Administração, realizam curso de fotografia com celular. A 
turma é formada por adolescentes de 12 a 17 anos que 
recebem orientações do professor Gustavo Zanin. 

Conforme a coordenadora do Centro de Referência da 
Assistência Social (Cras), Vanessa Kluge, Zanin orienta os 
alunos quanto a teoria da fotografia e como podem utili-
zar os conhecimentos no dia a dia. “Até mesmo no merca-
do de trabalho. O mundo hoje está cada vez mais tecnoló-
gico e o objetivo é inserir eles neste meio”, ressalta.

De acordo com Vanessa, a matriz curricular do curso in-
clui diversos conceitos da área. Além de apresentar recur-
sos de fotografia profissional, o professor foca o conteú-
do em fotos feitas com os celulares dos próprios alunos. “A 
intenção é usar as técnicas para realizar fotos de qualidade 
pelos aparelhos portáteis”, diz. O curso tem 8 horas/aula.

A Secretaria Municipal de Educação 
de Flor do Sertão colocou em prática o 
propósito de garantir mais segurança 
aos alunos do Centro Educacional Padre 
Luis Muhl. Além de cerca e portão ele-
trônico, foram instaladas câmeras de se-
gurança no prédio da Educação Infantil, 
da Educação Fundamental e do ginásio 
de esportes.

O município recebeu transferência 
de recursos no valor de R$ 100 mil, via 
deputado Estadual Maurício Skudlark, e 
acrescentou contrapartida, totalizando 
o valor do projeto em R$ 135.023,05 mil.

Segundo o secretário de Educação, 
Leandro Neuhaus, a ação visa melhorar 
a segurança de todos: alunos, servido-
res, familiares e comunidade em geral. 
“Segurança é item indispensável. Te-
mos certeza que assim damos melho-

MEDIDAS

Câmeras de segurança 
são instaladas em escola 
de Flor do Sertão
Local também conta com cerca e portão eletrônico

Câmeras proporcionam segurança à 
comunidade escolar

res condições para que os espaços de 
educação tenham ainda melhores resul-
tados”, afirma.

Divulgação 

Divulgação 

OPORTUNIDADE
São Miguel da Boa Vista 
oferece curso de fotografia

Turma é formada por adolescentes de 12 a 17 anos

Evento contou com grande participação da comunidadeBolo já é tradicional nas comemorações de aniversário do município

ANIVERSÁRIO

Cunha Porã comemora 64 anos com programação especial 
Na quarta-feira (20), dia do 

aniversário de 64 anos de Cunha 
Porã, foi promovida (20) uma fes-
ta na Praça da Bandeira, que con-
tou com grande participação da 
população. Além do tradicional 

bolo organizado pelo Leo e Lions 
Club, o evento também contou 
com exposição de artesanatos, 
pássaros, produtos coloniais e 
brinquedos infláveis. 

Às 17h teve início o show com 

a Banda San Francisco, que ani-
mou os munícipes. Em seus dis-
cursos, a prefeita, Luzia Vacarin, 
o vice, Rafael Böer, e o Secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Ariel Henn, destacaram o desen-

volvimento de Cunha Porã nestes 
64 anos de história. “Temos muito 
mais por vir, muito progresso e de-
senvolvimento, gerando empre-
go, renda e melhor qualidade de 
vida ao cidadão cunhaporense”.

Fotos: Divulgação 
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NOVA CORTE

Em noite de festa, Bom Jesus do 
Oeste escolhe novas soberanas 
Evento fez parte das comemorações do 27º aniversário do município

Na noite de segunda-feira 
(18) foi realizada a escolha das 
soberanas de Bom Jesus do 
Oeste, como parte das come-
morações ao 27º aniversário 
do município. As 13 candidatas 
foram apresentadas ao público 
de forma coletiva e, após, foi 
realizado o desfile individual.

As participantes foram ava-
liadas pela simpatia, beleza, 
desenvoltura, postura e expres-
são corporal. Na ocasião, a en-
tão rainha, Cíntia Ranzolin, as 
princesas Jaqueline Kuhn e Lua-
na Ceccon, e a miss simpatia, 
Vanessa Pinheiro, fizeram seu 
desfile de despedida. Após a so-
matória dos pontos, a escolhida 
para ser rainha do município foi 
Dandara Birnfeld Lubenow.

A administração, através do 
prefeito, Airton Antônio Rei-
nehr, e vice-prefeito, Ivanor 
Belolli, bem como a Comissão 
Central Organizadora, parabe-
nizaram e agradeceram as so-
beranas escolhidas, bem como 
a todas que participaram do 
concurso. A noite ainda foi ani-
mada com show/baile com “Os 
Serranos”, contando com su-
cesso de público. 

As escolhidas irão representar o município por um período de dois anos

Charlaine Kreuz

Rainha: Dandara Birnfeld Lubenow
1º Princesa: Fernanda Senger

2º Princesa: Micheli Gonçalves
Miss Simpatia: Isadora Gardin.

ANIVERSÁRIO

Ainda, no dia do aniversário, em 19 de julho, a sequência das comemorações contou com festa dos 
idosos e posse das soberanas da terceira idade. “Temos muitos motivos para comemorar nesta data es-
pecial e, fazendo uma retrospectiva desses anos, podemos ver quantas conquistas para todos. Grandes 
melhorias foram alcançadas no atendimento à saúde, nas condições das estradas que são tão importan-
tes para o escoamento da nossa produção agrícola. Incentivo econômico aos nossos agricultores para 
que possam produzir cada vez com melhores condições obtendo maiores lucros, facilidades ao comércio, 
educação de boa qualidade, saúde, bem como em todas as áreas”, destaca a administração municipal. 
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Fortalecendo seu propósito de 
contribuir com o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental da 
sua área de atuação, a Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG mantém o Fun-
do de Desenvolvimento Regional. 
Por meio de apoio financeiro a pro-
jetos, o intuito é que estas iniciativas 
possam contribuir com a agregação 
de renda e com a melhoria da quali-
dade de vida dos envolvidos.

Com os resultados positivos 
que vêm sendo alcançados, anu-
almente a ação – iniciada em 2018 
– está abrangendo mais entidades. 
Em 2021, foram 283 projetos ca-
dastrados e a destinação de recur-
sos por parte da Cooperativa ultra-
passou R$ 1,9 milhão. Neste ano, 

foram mais de 430 projetos inscri-
tos e avaliados, sendo contempla-
dos, até então, 236 de instituições 
dos três Estados de atuação do 
empreendimento, totalizando um 
investimento de R$ 2,8 milhões.

Ao longo deste ano, entidades 
locais e regionais, associações e 
instituições de ensino com e sem 
fins lucrativos, tiveram a oportu-
nidade de cadastrar projetos de 
ação social. As inscrições encerra-
ram dia 31 de maio, com o cadas-
tramento dos projetos. A execu-
ção poderá iniciar em julho, após 
repasses dos valores, com final do 
prazo para o término do projeto 
em 30 de novembro. A prestação 
de contas deve ser feita até dia 30 

de dezembro.
Do montante total, 79 projetos 

contemplam entidades de Santa 
Catarina. Os projetos com iniciativas 
estratégicas de promoção ao de-
senvolvimento local ou regional são 
avaliados pelo Comitê Estratégico, 
que é composto pelo Conselho de 
Administração, conforme previsto 
no Regulamento disponível no site 
da Cooperativa. Os projetos munici-
pais são avaliados anualmente por 
meio de um Comitê Local, formado 
por três coordenadores de núcleo 
e representantes de entidades de 
classe do município. A lista de pro-
jetos aprovados neste ano está dis-
ponível no site do Sicredi.

O Fundo de Desenvolvimento 

Regional tem a finalidade de con-
tribuir com o desenvolvimento 
social, humano, ambiental e eco-
nômico dos associados e da socie-
dade, com apoio a iniciativas ino-
vadoras e empreendedoras que 
agreguem renda e qualidade de 
vida às pessoas impactadas direta 
ou indiretamente pelos projetos. 
O objetivo também é promover 
a educação cooperativa, contem-
plando projetos que estimulem o 
empreendedorismo e a inovação; 
também projetos ambientais; de 
educação; formação e sucessão; 
de intercooperação e associativis-
mo e ainda de promoção da saúde 
coletiva e desenvolvimento social 
e econômico.

ENTIDADES

Sicredi destina mais de R$ 2,8 milhões 
ao Fundo de Desenvolvimento Regional
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OBITUÁRIO

REBECCA 
BALDING
A atriz Rebecca 

Balding morreu 

no dia 18 de ju-

lho, aos 73 anos, 

vítima de câncer. 

Ela ficou mais co-

nhecida por seus 

papéis na TV em 

Soap e Charmed. Também apareceu nos 

clássicos Makin’ It, Lou Grant e The Gathe-

ring, bem como no filme Deadly Game.

EDY GAMA
O maquiador e 

cabeleireiro Edy 

Gama, também 

conhecido como 

Edy Glamour, 

morreu no dia 19 

de julho. Entre 

suas clientes es-

tavam apresenta-

doras como Eliana 

e Mara Maravilha. Ao longo de seus 25 

anos de profissão, além de trabalhar no 

SBT, também trabalhou em bastidores 

de eventos e ensaios fotográficos. Maisa, 

Xuxa, Carol Nakamura, Grazi Massafera e 

Sophia Valverde foram algumas das per-

sonalidades atendidas por ele.

RICIERI GUBERT
Faleceu no dia 17 de julho, em sua resi-

dência, aos 72 anos. Seu corpo foi velado 

na Casa Mortuária de Romelândia e se-

pultado no cemitério municipal de Rome-

lândia.

VALMOR WEBER
Faleceu no dia 18 de julho, no Hospital 

Casa Vitta de São Miguel do Oeste, aos 

81 anos. Seu corpo foi velado na Casa 

Mortuária de Anchieta e sepultado no 

cemitério municipal de Anchieta.

FREDERICO MENEGHINI
Faleceu no dia 18 de julho, no Hospital 

São Lucas de Guaraciaba, aos 89 anos. 

Seu corpo foi velado na Igreja da Linha 

Monte Castelo, em São José do Cedro, e 

sepultado no cemitério da comunidade.

CELITA DILLI
Faleceu no dia 19 de julho, no Hospital 

São Lucas de Guaraciaba, aos 78 anos. 

Seu corpo foi velado na Igreja Católica de 

Paraíso e sepultado no cemitério munici-

pal de Paraíso.
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A Polícia Civil, através 
da Delegacia de Proteção à 
Criança, Adolescente, Mulher 
e Idoso de Maravilha (DPCA-
MI), concluiu investigação e 
indiciou dois homens, de 40 e 
41 anos, suspeitos da prática 
do crime de estupro coletivo 
em desfavor de uma mulher 
de 28 anos, em Maravilha.

O crime foi em abril des-
te ano. A vítima tinha uma 
relação de amizade com os 
agressores e, após uma confraternização, 
estava na residência deles, quando sofreu 
a violência sexual.

Segundo relatado pela jovem, ela foi 
obrigada a fazer uso de drogas ilícitas, 
sendo constantemente ameaçada com 
um facão pelos agressores. Também teve 
familiares ameaçados, caso revelasse a 
violência sexual. Durante a investigação, 
a vítima foi encaminhada para exame de 

Um homem foi condenado a 49 anos de prisão por es-
tuprar a filha adotiva durante sete anos em Águas Frias, 
no Oeste de Santa Catarina. De acordo com a denúncia, 
ele também chantageava a vítima. 

O crime ocorreu entre 2010 e 2017, quando a meni-
na tinha entre 11 e 18 anos. De acordo com o Ministério 
Público de Santa Catarina (MPSC), o homem aproveitava 
da autoridade de pai adotivo e chantageava a vítima para 
que ela mantivesse as relações sexuais. Entre as ameaças 
estava de que ela retornaria ao abrigo de menores caso 
contasse sobre o estupro a alguém. 

Além disso, depois que a jovem completou 14 anos, 
ele usava necessidades como roupas e direito a sair com 
os amigos, para manter os abusos. O caso só foi desco-
berto quando a vítima completou 18 anos e registrou o 
boletim de ocorrência contra o homem em 2018. 

Na sentença, o juiz concordou com a denúncia da pro-
motoria e concordou que são inúmeras as provas contra 
o homem.  Ele foi condenado a 49 anos, quatro meses e 
23 dias de prisão em regime fechado. A Justiça, porém, 
concedeu a ele o direito de recorrer em liberdade. 

A ocorrência foi na noite de quarta-feira (20), atendi-
da pela Polícia Militar em São Miguel do Oeste. A guar-
nição foi acionada para deslocar até um hotel da cidade 
para registrar uma ocorrência de furto de um “x-salada” 
de um estabelecimento comercial da cidade. 

A guarnição dialogou com o solicitante o qual relatou 
que um homem foi até seu estabelecimento comercial 
fez o pedido de um lanche e pagou, no entanto, quan-
do o motoboy, que também estava no local, se ausentou 
por alguns minutos para pegar um refrigerante, o ho-
mem furtou um lanche que já estava dentro da caixa de 
entrega do motoboy. 

O proprietário relatou aos policiais que verificou nas 
câmeras de videomonitoramento e que pode constatar 
que o homem havia furtado o lanche e que ele teria saído 
rapidamente com um veículo de cor vermelha. Momen-
tos depois, o proprietário foi acompanhado do motoboy 
até o hotel onde o autor do furto estava hospedado.

Os policiais conversaram com o autor do furto o qual 
confessou que teria pegado o lanche e que estaria no 
quarto do hotel. Os policiais subiram até o quarto e en-
contraram o lanche, sendo que, o autor do fato já havia 
consumido uma parte. Diante do fato o homem foi preso 
por furto e conduzido até a delegacia de Polícia Civil.

Por volta das 20h40 de terça-feira 
(19) o condutor de um veículo VW/Gol, 
emplacado em São Miguel do Oeste, 
colidiu o carro contra um poste de 
energia elétrica e logo após fugiu do 
local. O acidente aconteceu na BR 163, 
altura do Bairro São Sebastião, em di-
reção ao município de Guaraciaba. 

O Corpo de Bombeiros e o Samu 
foram acionados, no entanto o mo-
torista, que era o único ocupante do 
veículo, havia abandonado o carro. 
Ele foi encontrado pelos Bombeiros 
nas imediações e retornou ao local do 
acidente.

Uma equipe da Polícia Rodoviária 
Federal foi acionada e esteve no local. 
O motorista envolvido, que estava em 

FURTO

SÃO MIGUEL DO OESTE 

ÁGUAS FRIAS

Homem furta x-salada e vai 
parar na Delegacia

Embriagado, motorista colide carro 
contra poste na BR 163

Homem que estuprava filha 
adotiva é condenado a 49 
anos de prisão

POLÍCIA CIVIL

Dois homens são indiciados por 
estupro coletivo em Maravilha
Vítima tem 28 anos e o crime aconteceu em abril 
deste ano no município

Colisão foi em uma poste de energia elétrica

corpo delito, quando foram constatados 
sinais de agressão.

A Polícia Civil solicitou uma medida 
cautelar contra os agressores, sendo o 
pedido deferido pelo Poder Judiciário. 
Os investigados foram indiciados pela 
prática do crime de estupro coletivo. O 
Inquérito Policial, contendo as provas do 
caso, foi encaminhado ao Ministério Pú-
blico para análise.

Arquivo/O Líder

Marcos Lewe / Rádio 103 FM

visível estado de embriaguez, recusou 
o teste do bafômetro. Ele foi multado 
e deverá pagar o valor de R$ 2.934,70.

O veículo foi guinchado ao pátio 
conveniado e o condutor foi liberado 
do local.
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No último final de semana, os 
mesatenistas da através da Secreta-
ria Municipal de Esporte, Juventude 
e Lazer (SEJL) estiveram participan-
do de competições na cidade de 
Chapecó. Acompanhados do pro-
fessor Tiego Drumm, retornaram 
para Maravilha com diversos desta-
ques e medalhas.

Na sexta-feira (15), o atleta Na-
tan Zanchet esteve na 3ª etapa do 
Circuito Catarinense nas duplas Clas-
se 1 a 5, formando dupla com o atle-
ta Maykon Oliveira, de Fraiburgo, e 
alcançou a segunda colocação. No 
sábado (16), pela mesma competi-
ção, foram para a mesa o professor 

PREMIAÇÃO

Atletas do tênis de mesa maravilhense participam 
de competições em Chapecó
Próxima competição oficial está prevista para o dia 27 de agosto, em Maravilha

Tiego Drumm, pela categoria sênior 
e Natan Zanchet pela categoria ca-
deirantes. A melhor classificação 

ficou para o atleta paralímpico ma-
ravilhense, com a terceira colocação.

Já no domingo (17), ainda em 

Chapecó, com um grupo de 26 atle-
tas, a Cidade das Crianças esteve pre-
sente na 3ª etapa do Circuito Oeste 
Crecerto/Engaste - Troféu Cleberson 
Silva. Foram diversos atletas premia-
dos desde a categoria sub-09 até o 
Veterano 60+, com atletas tanto no 
masculino como no feminino e tam-
bém no Open Paraolímpico.

A próxima competição oficial 
está prevista para o dia 27 de agos-
to, em Maravilha, na 4ª etapa do 
Circuito Oeste de Tênis de Mesa. 
Os atletas ainda agradecem a todos 
os investidores, familiares, amigos, 
companheiros de treino e demais 
incentivadores.

Atletas de Maravilha conquistaram diversas premiações dentro de suas categorias 

Divulgação 

ALTO DESEMPENHO BASE
Circuito Regional de Xadrez 
recebe aproximadamente 300 
atletas em Maravilha

Copa Maravilha começa nesta sexta-feira (22)

No último sábado (16), Mara-
vilha sediou a 4ª etapa do Circui-
to Regional de Xadrez. Aproxi-
madamente 300 enxadristas de 
17 municípios, com idade entre 
6 e 70 anos, estiveram presen-
tes na competição. A Cidade das 
Crianças conquistou 10 lugares 
no pódio, sendo eles:
Téo Tramontina, campeão na ca-
tegoria sub-8 masculino;
Lívia de Medeiros, atleta desta-
que e mais jovem do evento;
Dionatan Scheffer, vice-cam-
peão na categoria sub-10 mas-
culino;
Davi Tedesco Menegassi, vice-
-campeão na categoria sub-12 
masculino;
Gabriela Manfrin Wolff, meda-
lha de bronze na categoria sub-
10 feminino;
Andrieli Trento, medalha de 
bronze na categoria sub-12 fe-

minino;
Eloisa Spier Kirch, medalha de 
bronze na categoria sub-12 fe-
minino;
Lara Capeletto Albrecht, meda-
lha de bronze na categoria sub-
12 feminino;
Luiza de Paoli, medalha de bron-
ze na categoria sub-12 feminino;
Isabela Rizzi, medalha de bronze 
na categoria sub-12 feminino;
Luís Gialdi Staudt, medalha de 
bronze na categoria sub-16 
masculino.

A partir desta sexta-feira (22), Ma-
ravilha vira palco da maior competição 
regional de futebol de base. A Copa 
Maravilha vai ter a abertura oficial, às 
19h30 de sexta-feira (22), no Estádio 
Municipal Osvaldo Gomes Werner. Na 
oportunidade também vai ter a inau-
guração da cobertura da arquibancada 
da área esportiva. O ato vai ter a trans-
missão pelas redes sociais da municipa-
lidade, Facebook e Youtube. 

Na manhã de quinta-feira (21), a 
reportagem conversou com os repre-
sentantes da empresa organizadora da 
competição, Planeta Bola Eventos.  De 
acordo com eles serão quase 80 equi-
pes divididas em quatro categorias. 
Ainda conforme os organizadores cada 
categoria vai ter uma formula de dispu-
tas distintas. “Considerando o número 
de equipes em cada categoria, mas to-
das terão 1ª fase, quartas e oitavas de 
finais, semifinal e final”, explicam.  

Os jogos vão acontecer em sete 
campos, no Osvaldo Gomes Werner 
para a categoria sub-11. “Transforma-
do em dois mini campos de 8x8, forma-

to europeu”, ressaltam.  
No dia da abertura terá dois jogos 

pela categoria sub-11 Azuriz x Pinhalzi-
nho e SEJL/Acema/CRM x Ypiranga de 
Erechim. 

CAMPOS
Comunidade de Linha Chinelo 

Queimado, Comunidade de Linha Pri-
mavera Alta, 4S Amizade na Linha 51, 
Estádio do Fluminense de Tigrinhos, 
Estádio Doutor José Leal Filho, Está-
dio Municipal Osvaldo Gomes Werner, 
Associação 12 de Outubro, Associação 
dos Franqueiros e SER Aurora.

CONFIRMADA 
Em 2023 está confirmada a edição 

sete da Copa Maravilha e em relação a 
data ainda não está definido.

DECISÕES 
A final da categoria sub-11 aconte-

ce no dia 26 no estádio Osvaldo Gomes 
Werner e as finais das categorias sub-
13, sub-15 e sub-17 acontecem no dia 
28 no Estádio Doutor José Leal Filho. 

Professor destaca que o bom desempenho 
dos enxadristas é graças à dedicação nas 
aulas e treinos

Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

ÁRBITROS
O Sindicato dos Árbitros de Futebol do Estado de Santa Catarina 

informou publicamente que já tomou e tomará todas as medidas 
cabíveis nas esferas jurídicas contra os narradores da emissora de 
São Lourenço do Oeste. Segundo o órgão que defende os árbitros, 
na partida entre São Lourenço X Ypiranga, os profissionais permane-
ceram boa parte da transmissão denegrindo a imagem da equipe de 
arbitragem. Alguns trechos que foram ditos: “Arbitragem tenden-
ciosa (...) depois alguém perde a cabeça e dá a mão no juiz, aí o 
pessoal quer reclamar (…..) mas têm horas que eles merecem (...)” 
O SINAFESC entende que claramente incitam a violência de maneira 
covarde e com falta de qualquer tipo de ética e moral. A Arbitragem 
Catarinense pede respeito e que a justiça seja feita para punir irres-
ponsáveis com falas criminosas.

COPA MARAVILHA

Até o dia 28 de julho os olhares estarão voltados 
para Maravilha com o futebol categorias de base. 
Mais de 2 mil atletas estarão desfilando talento em 
sete campos de futebol. Objetivo principal é fazer com 
que os jovens aprendam, desde cedo, todos os funda-
mentos do futebol de modo que, quando chegarem 
à carreira profissional, isso seja automático e natural.

YPIRANGA X COMETA

Antes de mais nada, o duelo do próximo 
domingo (24), põe frente a frente equipes 
situadas na elite do futebol amador. Visto 
que, o Cometa é um time de chegada, 
acostumado a decisões. De outro modo, 
o Ypiranga voltou forte nesta temporada 
e surpreendeu muita gente. Nesse hiato, 
o Cometa vem se consolidando na com-
petição, melhorando seu desempenho e 
vendendo caro os pontos aos seus ad-
versários. Assim, jogando ao lado de seu 
torcedor, no jogo da volta, a tendência é 
de favoritismo do time de Itapiranga para 
levantar a taça.

DECISÃO 

A saber, Cometa e Ypiranga chegam para a decisão, 
após eliminarem Aliança de São João do Oeste e São 
Lourenço do Oeste respectivamente. Assim, o time de 
Itapiranga venceu o Aliança, 3 a 2, na casa do rival. Por 
outro lado, o Ypiranga empatou com São Lourenço, 
por 1 a 1, como venceu o primeiro jogo por 2 a 0, cre-
denciou-se para a grande final. Como terá o apoio da 
torcida e joga a primeira em casa, o Ypiranga precisa 
fazer uma vantagem para ir vivo até Itapiranga.

POLÊMICA 

Repudio qualquer ato de incitação à violência direcionada 
aos árbitros do futebol amador e a qualquer pessoa, dentro ou 
fora do futebol. Até entendo a manifestação de torcedores, des-
de que seja de forma pacífica e prezando sempre pelo diálogo. 
Agora, preciso concordar com a nota de repúdio da Liga Esporti-
va Fronteirista, através do seu presidente em exercício Josemar 
Carlos Signor, alertando que alguns narradores, repórteres e co-
mentaristas estavam incitando agressões a árbitros designados 
para jogos do Estadual de Amadores. Pelas imagens e áudios de 
narrações que recebi, a “turma” acabou exagerando. Lamentável! 
No calor da narração é preciso ter cuidados! A gente não pode 
chegar num ponto de se averiguar a possibilidade de não haver 
cobertura midiática.


