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NOVIDADE

Livro intitulado “Direito, 
Tecnologia e Trabalho” 
será lançado em Maravilha

O juiz do trabalho, da Vara 
do Trabalho de São Miguel do 
Oeste, Oscar Krost, lança em 
Maravilha no dia 1º de agosto 
o livro “Direito, Tecnologia e 
Trabalho”. A produção também 
tem outros autores e estará dis-
ponível para compra no local do 
evento. 

O lançamento será às 19h no 
espaço Brasa e Malte, em Mara-
vilha. O convite para o dia está 
sendo organizado pela subseção 
da OAB no município, juntamen-
te com a CAASC e Comissão de 
Eventos, Esporte e Lazer. 

Evento está sendo organizado 

pela OAB de Maravilha

Reprodução
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HISTÓRIA

Evento apresenta audiovisual 
“Memória Pioneira de Maravilha”
Homenagem e reprodução do material foi na Câmara de Vereadores

A administração re-
alizou na segunda-feira 
(26) um evento de apre-
sentação do audiovisual 
“Memória Pioneira de 
Maravilha”, produzido 
com entrevistas de 45 
pessoas que auxiliaram 
na construção da his-
tória do município. O 
material foi produzido 
e organizado por Verci 
Perini, com auxílio de 
Erli e Taivana Perini.

O evento contou 
com plenário lotado na 
Câmara de Vereadores 
e deu início à semana 
de festividades dos 64 
anos de Maravilha. Após reprodução do audiovisual, famílias foram homenageadas

Público acompanhou reprodução do material com duração de mais de uma hora Lideranças entregaram cópia do material para famílias participantes

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

A ESQUERDA QUE ESTÁ QUEBRANDO A AMÉRICA

Não se trata de coincidência, mas pode se tratar de incompetência generalizada. A realidade é que países de “esquer-
da” estão literalmente quebrados aqui na América do Sul. A situação é caótica. Venezuela, todo mundo sabe das confu-
sões e miséria daquele país. Mais adiante, a Argentina de Alberto Fernández vive um dos momentos mais caóticos, com 
a miséria nas alturas, uma quebra do orgulho do povo argentino e com a economia totalmente arrasada. Não obstante, 
a situação também se complicou no estável Chile, que tinha uma das economias e médias de crescimento mais significa-
tivas da América do Sul, e agora padece na mão do ex-líder estudantil Gabriel Boric, que ganhou as eleições por lá. E, por 
último, a Colômbia deu o ar da graça, admitindo pela primeira vez na história um presidente da esquerda. Gustavo Petro 
é o escolhido com um tantinho a mais do que os cinquenta por cento necessários para sua eleição. O que isto quer dizer? 
Olha, genericamente, pode ser uma tendência de mudança naqueles países. Na prática, um indício de difíceis dias, em se 
tratando de economia. A própria Colômbia, que mal recebe seu novo presidente, já vê descortinar uma série de eventos 
e acontecimentos à frente, capazes de deixar qualquer economista de “cabelo em pé”. A realidade é uma só. Hoje em dia, 
qualquer país do mundo precisa de serenidade financeira para ser administrado. Sem dinheiro, não há milagre. A instabili-
dade dos governos de esquerda, em se tratando de questões econômicas, é uma luz amarela, um alerta que as coisas que 
já não são das mais fáceis aqui na América do Sul, poderão piorar ainda mais. Infelizmente, teremos que esperar para ver. 
Os indícios são péssimos – principalmente a contar por Venezuela, Chile e Argentina.  Coincidentemente, em época onde 
apenas quatro governos “de direita” subsistem na América Latina, os governos de esquerda estão à frente dos países 
mais pobres da América. Bolívia, Peru, Mexico, e logicamente Cuba, perfazem um quadro de países cujos níveis de miséria 
são os mais altos. A explicação, segundo entendidos, nada mais é que um descontentamento com governos atuais e não 
uma tendência de uma “onda rosa”, como é chamada a ascensão da esquerda aqui na América.

BRASIL É PEÇA-CHAVE

O Brasil é uma peça-chave nesta questão. O Brasil tem a maior importância para pensar a política da América 
Latina.  Não resta dúvida que a maior e mais estável economia está no Brasil. O que virá, caso Lula vença e a 
esquerda volte, é uma incógnita. Bolsonaro, por sua vez, representa a mantença deste cenário, que sobrevive 
mesmo diante de todas as questões críticas advindas da pandemia. A realidade é uma só. A sorte está lançada, 
e se o Brasil tiver outra virada de jogo, se criará um cenário interessante na América Latina, mas que aos olhos 
do mundo, deixa os investidores de cabelo em pé. Por fim, apesar das constantes vitórias da esquerda, uma coi-
sa que se percebe é uma população dividida, porque em nenhuma eleição o candidato ganhou com uma grande 
margem em relação ao adversário. Vamos aguardar o resultado das urnas!
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SHOW NACIONAL 

Amado Batista encanta público 
em Maravilha 

O cantor Amado Batista reali-
zou um grande show em Maravilha 
na última terça-feira (26). O evento 
fez parte das festividades do ani-
versário da cidade. A Rua Coberta 
(Espaço Criança Sorriso) ficou lo-

tada de pessoas, inclusive fora da 
área coberta. Fãs aproveitaram o 
momento para tirar fotos, filmar, 
fazer homenagens com cartazes e 
recordar os grandes sucessos. 

O artista cantou músicas conhe-

cidas como, Secretária, Princesa, 
entre outras. Mesmo com atraso 
de mais de uma hora, o público es-
perou o cantor subir ao palco, por 
volta das 22h, para acompanhar 
tudo ao vivo e a cores.

Cantor já tem mais de 44 anos de carreira musical

Pronunciamento do prefeito Sandro Donati grande público acompanhou a apresentação 

Fotos: Ederson Abi /O Líder
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MAIOR DA HISTÓRIA

Fecimar terá cinco shows nacionais e deve 
receber público de 75 mil visitantes 
Shows terão Marcos e Belutti, Israel e Rodolffo, Hugo e Guilherme, Leonardo e Regis Danese 

CARINE ARENHARDT 

Cinco dias de evento, cinco atrações nacionais, cerca de 200 
expositores e 75 mil visitantes. Esta deve ser a maior Fecimar da 
história. A edição 2022 da Feira Comercial e Industrial de Maravilha 
foi oficialmente lançada na terça-feira (26) e ocorre entre os dias 
11 a 15 de novembro. 

Conforme o presidente da Comissão Central Organizadora 
(CCO) e vice-prefeito, Jonas Dall’Agnol, a comunidade local e em-
presários aguardam com grande expectativa a Fecimar 2022, o 
que já demonstra o sucesso da feira. A venda dos estandes já está 
sendo feita pela CCO e conforme Dall’agnol muitos espaços já es-
tão reservados. 

A área do parque está sendo ampliada, proporcionando mu-
danças estratégicas no uso de espaços. 

CINCO SHOWS COM ENTRADA GRATUITA
A programação de shows nacionais acompanha os cinco dias 
de feira, com o primeiro realizado na sexta-feira (11) com 
Marcos e Belutti. No sábado (12), a atração é comandada pela 
dupla Israel e Rodolffo, no domingo (13) tem Hugo e Guilherme, 
na segunda-feira (14) Leonardo e finalizando a agenda Regis 
Danese apresenta um show gospel no encerramento da feira.
Todos os shows tem entrada gratuita para a pista. Somente es-
paços de camarote e backstage (área em frente ao palco) terão 
ingressos comercializados. 

Lançamento da Fecimar foi realizado na terça-feira (26)

Parque já começa a receber obras para a feira

O parque Carlos Alberto Be-
grow já está em obras. Novos ba-
nheiros estão em construção em 
anexo ao Tomatão, assim como 
obras para abertura de uma nova 
área para expositores. Esta amplia-

ção de área ocorre nos fundos do 
campo, possibilitando a abertura 
de 1,5 hectare, local onde ficarão 
os estandes do setor agropecu-
ário, caminhões e um parque de 
diversões. 

Na área de expositores, há no-
vidades também na entrada do 
parque, que deixa de ter no lo-
cal a praça de alimentação, para 
abrir novos estandes em lugar de 
destaque. O município já está lici-
tando a construção e montagem 
de estruturas para estandes na 
área externa. 

Nos fundos do Tomatão, (onde 
ficou o parque de diversões da edi-

ção passada) também haverá espa-
ço para expositores, ligados princi-
palmente ao setor agropecuário. A 
praça de alimentação será levada 
para a área do campo, próxima de 
um palco secundário que vai rece-
ber artistas locais. Ainda relaciona-
do a estrutura, o município deve in-
vestir em acessibilidade no parque, 
atendendo pessoas com deficiên-
cia ou mobilidade reduzida. 

OBRAS JÁ INICIARAM

Cleiton Ferrasso/O Líder

Carine Arenhardt/O Líder
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MAS POR QUE 
ISSO ACONTECE?

O ditado diz: “tudo em excesso faz 
mal”. E, para a medicina, essa máxima 
deve ser levada ainda mais a sério. Em 
especial, quando se trata do consumo 
de alguns alimentos e substâncias. Sal 
e açúcar, por exemplo, são perigos cons-
tantes à saúde humana e contribuem 
para o desenvolvimento da diabetes e da 
hipertensão arterial.

O consumo exagerado dessas subs-
tâncias vem sendo alertado em campa-
nhas pelo Ministério da Saúde e secre-
tarias estaduais em todo o país. No dia 
26 de abril, foi lembrado no Brasil o Dia 
Nacional de Combate à Hipertensão Ar-
terial, mas o alerta, segundo os médicos, 
vale para o ano inteiro.

Apesar desses dois ingredientes da-
rem mais sabor aos alimentos, o con-
sumo em excesso pode trazer inúmeros 
malefícios à saúde, decorrente de seu 
alto consumo ao longo dos anos.

“Infelizmente sal e açúcar estão 
presentes na maioria dos alimentos, 
como bolos, balas, refrescos, entre 
outros. Muitos visíveis, em pedaços, 
e outros refinados, invisíveis aos 
olhos, mas de grande sabor ao pala-
dar”, afirmou o cardiologista da Se-
sau, Adelson Miranda. Ele completa 
dizendo que diminuir o consumo do 

sal em casa, e evitar a saleira à mesa, já 
é um grande passo.

Endocrinologistas, cardiologistas e 
dentistas são os principais combatentes 
do açúcar refinado, pois ele é apontado 
como uma das maiores causas de cárie 
dentária, da obesidade, da arteriosclero-
se, do diabetes em pessoas propensas, e 
até da infertilidade nas mulheres.

A glicose é uma importante fonte de 
energia para o organismo. Em excesso, 
no entanto, pode causar uma série de 
complicações – incluindo ataques cardí-
acos, derrames cerebrais, cegueira, hi-
pertensão arterial e insuficiência renal, 
como aponta a American Diabetes Asso-
ciation. Por isso é tão importante seguir 
um tratamento regular para a diabetes, 
doença que provoca o aumento anormal 
do açúcar no sangue.

O problema é que o açúcar refinado é 
de fácil digestão, sendo liberado rapida-
mente no sangue, e produzindo um hor-
mônio chamado insulina, responsável 

por transformar o açúcar em gordura. 
Mas nada disso significa que sal e 

açúcar devem ser abolidos da alimen-
tação diária. O sal (ou cloreto de sódio) 
encontra-se em qualquer corpo vivo e, 
junto com outros sais minerais, produz 
energia e reforça a resistência dos ór-
gãos. Só que de acordo com a Organiza-
ção Mundial de Saúde, as necessidades 
ficam em torno de 6 gramas por dia, in-
cluindo o sal natural dos alimentos.

A carne, por exemplo, já contém 65 
mg de sal em l00g, o ovo, 122 mg e o 
peixe,140 mg em l00 g. Isso sem falar de 
uma fatia de pão, 114 mg. Isso também 
acontece com outras altas dosagens 
contidas nas conservas, nos biscoitos, 
nas sopas, nos alimentos semiprontos, 
e em algumas preparações açucaradas, 
onde o sal e o açúcar acentuam o sabor, 
mas, em excesso, prejudicam a saúde, 
podendo levar à morte.

Fonte: www.rim-online.com.br

DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

SAL E AÇÚCAR: DIABETES E HIPERTENSÃO 
ARTERIAL SÃO DUAS DAS PRINCIPAIS 
CAUSAS DE MORTE NO MUNDO

Mais de 50 milhões de pessoas 
morrem anualmente no planeta – 
número maior que a população in-
teira do estado de São Paulo – por 
doenças como diabetes e hiper-
tensão arterial. O número fica ain-

da mais assustador quando dados 
da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) são detalhados.

Um de cada três adultos sofre 
hipertensão, condição que causa 
cerca de metade de todas as mor-

tes por derrame e problemas cardí-
acos; enquanto um de cada dez tem 
diabetes. A lista da OMS relata que, 
decorrente da elevada pressão, o 
derrame e outras doenças vascula-
res cerebrais estão em segundo lu-

gar na causa de morte. Os números 
de óbitos dizem: 6,15 milhões de 
pessoas por ano (10,8%). Em nono 
lugar aparece o diabetes mellitus, 
com 1,26 milhões de mortes/ano, 
representando 2,2% dos óbitos.
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Registro: Maria Clara – 1 mês.

Cleiton, Parabéns! 
Que a cada ano novo 
você possa aprender 
as lições da vida, que 
seus sonhos se trans-
formem em coisas 
reais! Todo sucesso 
para sua jornada 
você merece muitas 
alegrias. Felicida-
des!!

Juliana, desejamos paz, saúde 
e muita felicidade. Que Deus 
abençoe ricamente sua vida! Feliz 
Aniversário! Homenagem de sua 
família e amigos! 

Maiara, 
Parabéns! 
Que neste 
dia todas 
as alegrias 
do mun-
do sejam 
suas. Feliz 
aniversá-
rio!

Registro: Helena 
1 aninho.
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Registro: Vicente Lucca – 1 aninho

Roger, que todos os seus sonhos 
sejam realizados e todos os seus 
desejos sejam alcançados. Feliz 
aniversário!

Renata, Parabéns por comemorar mais um 
ano de vida! Muita alegria, paz e harmonia. 
Que todos os seus desejos se realizem, pois 
você merece. Feliz aniversário!

Marlise, Feliz aniversário! Que 
todos os dias de sua vida sejam 
preenchido por muita paz, amor, 
fé, boas amizades e infinitas bên-
çãos. Parabéns… Felicidades!!!

Rosi, Parabéns, muita alegria, 
paz e harmonia. Que todos os 
seus desejos se realizem, pois 
você merece. Feliz aniversário!
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Os cursos de Administração 
e Ciências Contábeis da Unoesc 
Maravilha entregaram 142 kits 
com produtos de higiene e ali-
mentos para crianças atendidas 
pelo Serviço de Convivência e For-
talecimento de Vínculos da Secre-
taria de Assistência Social do Cen-
tro de Referência de Assistência 
Social (Cras) de Maravilha. 

Segundo a coordenadora 
dos cursos, professora Eliane 
Beduschi, o projeto social foi 
idealizado pelos próprios aca-
dêmicos. “A ideia desse projeto 
surgiu devido aos estudantes se 
identificarem muito com planos 
e ações voltados às crianças”, 
comenta. Os acadêmicos plane-
jaram e executaram ações para 
arrecadar fundos para a compra 
dos kits. Posteriormente, entre-

garam os kits às crianças. A ati-
vidade aproximou os estudantes 
da realidade social da região de 
Maravilha. 

OBRAS

Avenida 27 de Julho e Rua Marcílio Dias vão 
receber reperfilagem asfáltica 
Investimento deve ser de aproximadamente R$ 1,3 milhão

CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de Ma-
ravilha lançou um novo processo 
licitatório para obras de pavi-
mentação urbana. O investimen-

to será em reperfilagem asfálti-
ca em três trechos da Avenida 27 
de Julho e uma quadra da Rua 
Marcílio Dias, entre as avenidas 
27 de Julho e Euclides da Cunha, 
ao lado do Ginásio Municipal. 

Na Avenida 27 de Julho a 
reperfilagem vai começar no 
entroncamento com a Avenida 
Araucária, seguindo até o final 
da via, em direção a SC-492.  O 
investimento está estimado em 

aproximadamente R$ 1,3 mi-
lhão. Os recursos são próprios 
do município. A abertura das 
propostas será na quarta-feira 
da próxima semana, dia 3 de 
agosto. 

Obra na Avenida 27 de Julho inicia na esquina com a Araucária 

No total, 142 kits foram entregues

Trecho da Marcílio Dias que será reperfilado

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
Cursos de Administração e 
Ciências Contábeis entregam kits 
de higiene e alimentos

Divulgação 



11Maravilha - Sexta-feira 29 de Julho de 2022 - ED 686

DESFILE

Parada 27 de julho marca a comemoração 
dos 64 anos de Maravilha
Entidades, servidores públicos, soberanas e lideranças participaram da programação

CARINE ARENHARDT
 
A manhã de quarta-feira (27) 

marcou a retomada de um even-
to tradicional em Maravilha desde 
2001. Após dois anos de pausa de-
vido ao cenário de pandemia, a Pa-
rada 27 de Julho voltou a abrilhan-

tar a comemoração de aniversário. 
Neste ano, mais de 25 entidades 
participaram do desfile, juntamen-
te com servidores públicos, sobe-
ranas e lideranças. A programação 
teve início no Espaço Criança Sor-
riso, com cerimonial de abertura e 
composição da mesa de honra. 

Em seguida, os blocos iniciaram 
o desfile pelo centro da cidade na 
Avenida Araucária, adentrando na 
Avenida Sul Brasil, fazendo a disper-
são dos grupos na Praça Padre José 
Bunse. A programação também foi 
acompanhada pela comunidade 
local, que foi para as avenidas cen-

trais prestigiar o desfile. 
A Parada 27 de Julho tem como 

objetivo mostrar o trabalho e atua-
ção de cada entidade de Maravilha, 
valorizando estas pessoas que se 
dedicam ao trabalho voluntário e 
atendem importantes necessida-
des da comunidade local. 

Grupos étnicos organizados carregaram as bandeiras para abrir o desfile 

Banda Marcial Cidade das Crianças deu um show no desfile

Entidades desfilaram em blocos

Corpo coreográfico da Banda Marcial 

Soberanas da terceira idade

Foto oficial com as autoridades

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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MUDANÇA

ZZ Solutions apresenta 
nova identidade visual
Novidade foi planejada para traduzir a verdadeira essência da empresa

CAMILLA CONSTANTIN

Na segunda-feira (25) a ZZ So-
lutions lançou uma nova identida-
de visual, totalmente moderniza-
da e com novas cores. A aposta faz 
parte da estratégia de evolução da 
empresa maravilhense, trazendo 
novidades que são mais compatí-
veis com o serviço oferecido: solu-
ções em tecnologia. 

Os proprietários, Matheus Zar-
do e Thiago Rott, afirmam que 
esse é um passo importante na 
trajetória do empreendimento. 
“Hoje estamos de cara nova. Esta-

mos aqui para apresentar nossa 
nova identidade, nossa nova mar-
ca”, destacam.

A empresa foi criada há 3 anos 
observando a grande necessidade 
das instituições em terem solu-
ções inovadoras e descomplicadas 
que agreguem valor e crescimen-
to constante para o negócio. “Ain-
da temos um longo caminho pela 
frente, teremos muitos desafios, 
mas com certeza teremos muitas 
vitórias! Se é para resolver, pode 
chamar a ZZ. Porque pra gente, 
resolver é fazer o complicado pa-
recer simples”, dizem. Proprietários, Matheus Zardo e Thiago Rott

Camilla Constantin/O Líder
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O Sicredi iniciou as opera-
ções de crédito da nova fase do 
Pronampe. Nesta fase, é previs-
to o limite de R$ 7 bilhões para 
o Sicredi entre os R$ 50 bilhões 
disponibilizados aos empreen-
dedores.

Criado em 2020 como uma 
linha de crédito emergencial 
para incentivar o empreende-
dorismo brasileiro, o Pronampe 
passou a ser permanente e bus-
ca oferecer crédito a taxas mais 
atrativas aos micro e pequenos 
empresários, com faturamento 
anual de até R$ 360 mil e R$ 
4,8 milhões, respectivamente, 
além de MEI, com faturamento 

anual R$ 81 mil. 
Atualmente, as condições do 

financiamento são de juros igual 
a Selic + até 6% ao ano, com pra-
zo de 48 meses, o que inclui a 
carência de 11 meses para o pa-
gamento da primeira parcela. “O 
Sicredi sempre foi parceiro das 
micro e pequenas empresas, atu-
ando de forma muito próxima a 
esse público. Fazemos questão 
de participar do Pronampe para 
tentar atender ao máximo essa 
parcela tão importante da so-
ciedade, essencial para geração 
de empregos e renda”, comenta 
Elenilton Souza, Gerente de Pro-
dutos de Crédito do Sicredi. 

CRÉDITO

Sicredi passa a operar nova fase 
do Pronampe
Empréstimo foi criado em 2020 como uma linha de crédito emergencial para 
incentivar o empreendedorismo brasileiro

COMO E QUEM PODE SOLICITAR 

Com o Pronampe, empresas com mais de um ano 
de existência podem solicitar até 30% da sua receita 
bruta anual registrada em 2021 em crédito. No caso de 
empresas mais novas, é possível solicitar até 50% do 
capital social ou 30% da média de faturamento mensal 
(será considerado o maior valor entre os dois). O valor 
limite é de R$ 108 mil para microempresas, R$ 150 mil 
para as pequenas, R$ 24,3 mil para MEIs. Valores con-
tratados nas fases anteriores do programa não irão in-
fluenciar no teto de empréstimo. 

Para solicitar o empréstimo, as empresas devem pri-
meiramente acessar o e-CAC, portal disponível no site 
da Receita Federal, e autorizar o compartilhamento 
dos dados de faturamento com a instituição de sua pre-
ferência. 

A partir de então, o empresário está apto a nego-
ciar o crédito somente com esta instituição financeira. 
“Participamos do Pronampe desde sua criação e, so-
mando as mais de 68 mil operações das fases ante-
riores, o Sicredi já ofereceu R$ 3,8 bilhões em crédito. 
A nossa expectativa com a nova fase do programa é 
seguir fomentando o empreendedorismo e a geração 
de empregos no Brasil”, completa o executivo.

Objetivo do programa é fomentar o empreendedorismo com linhas de crédito mais 

acessíveis

Divulgação 
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Na última semana professores e 
demais servidores dos estabeleci-
mentos de ensino municipal partici-
param de formação continuada, sen-
do este um processo constante de 
aperfeiçoamento e profissionaliza-
ção, com palestras, debates, estudo 
da Base Nacional Comum Curricular e 
reformulação do Projeto Político Pe-
dagógico.

A Base Nacional Comum Curricular 
coloca a formação continuada como 
essencial e obrigatória para todas as 
instituições de ensino. A secretária de 
Educação, Luciane De Oliveira Bueno, 
diz que o objetivo principal é oferecer 
um ensino de qualidade, atingindo o 
máximo do potencial das crianças de 
maneira que se tornem cidadãos ati-
vos e responsáveis.

APERFEIÇOAMENTO

Formação continuada é 
realizada em Cunha Porã
Professores e demais servidores participaram de 
palestras e estudos

Divulgação 

Divulgação 

Objetivo do processo é oferecer cada vez mais ensino de qualidade aos alunos Recipientes foram distribuídos em pontos estratégicos

Os alunos competiram na categoria Infanto Juvenil Nacional, de 7 a 16 anos

No último dia 24 os alu-
nos Erick Metnek e Nicolly 
Giovanna Birnfeld, que par-
ticipam da oficina de Técnica 
Vocal oferecida pelo Depar-
tamento de Cultura de Bom 
Jesus do Oeste, se apresen-
taram no mais antigo festival 
da canção do país, o Festival 
Lourenciano da Canção (Flic), 
em São Lourenço do Oeste. 

Eles competiram na ca-
tegoria Infanto Juvenil Na-
cional (7 a 16 anos), com ar-
tistas de vários estados. A 
Diretora de Cultura acompa-
nhou os alunos durante todo 
o dia de festival, onde tive-

A administração de 
São Miguel da Boa Vista, 
por meio de licitação e 
com recursos próprios, 
adquiriu 40 caçambas de 
lixo. Os recipientes serão 
utilizados para proporcio-
nar mais praticidade no 
recolhimento do lixo or-
gânico e reciclável. 

No total, 18 são para 
lixo reciclável e o restan-
te para lixo orgânico. A 
administração pede para 
que todos depositem os 
resíduos nas caçambas. 
Conforme o prefeito, Van-
derlei Bonaldo, elas foram 
distribuídas em pontos es-
tratégicos do município.

APRESENTAÇÕES

Alunos de Bom Jesus do Oeste participam de festival
ram ensaios para a grande 
noite. “É maravilhoso ver 
os nossos alunos em cada 
apresentação. A evolução é 
constante. Um dos maiores 
objetivos do Departamen-
to é oportunizar esses mo-
mentos para os alunos. Em 
especial, Erick e Nicolly já 
vinham se destacando nas 
aulas e se mostraram pre-
parados para encarar essa 
missão de subir ao palco de 
um grande festival como é 
o Flic. Pra mim é uma ale-
gria imensa ver as nossas 
crianças alçando voos cada 
vez mais altos”, destaca. 

Divulgação 

INVESTIMENTO
Prefeitura São Miguel da 
Boa Vista adquire caçambas 
de lixo
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Evento faz parte das comemorações de 27 anos do município

A reunião é promovida semanalmente 

Município aposta no treinamento com servidores 

A administração de 
Bom Jesus do Oeste pre-
parou uma programação 
especial para domingo 
(31), juntamente com a 
Comissão Central Orga-
nizadora. Em comemo-
ração ao Dia do Colono e 
Motorista, será realizada a 
tradicional carreata e ben-
ção dos carros, caminhões 
e maquinários. Logo após, 
mateada na praça munici-
pal, com espaço gourmet 
e espaço kids, além de ani-
mação do Grupo Bailero. 

A carreata terá início 
às 13h30 com saída em 
frente à praça, seguindo 
pelas ruas da cidade e 
retornando para a praça, 

TIGRINHOS
Gestantes visitam o 
Hospital São José 

BOM JESUS DO OESTE

REGIÃO

DADOS

Programação de aniversário será 
encerrada com evento especial 

Tipos de violência são 
abordados em encontro 

Cunha Porã avança na 
implementação da LGPD

As gestantes de Tigri-
nhos, juntamente com 
alguns profissionais da 
saúde, realizaram uma 
visita ao Hospital São 
José de Maravilha com 
o objetivo de conhecer o 
atendimento obstétrico 
no local.

Na oportunidade, 
as futuras mamães re-
ceberam informações 
importantes sobre o 
ambiente hospitalar da 
maternidade e o parto. 
“Agradecemos o carinho 
e a atenção da equipe 
do hospital”, destacam. 

Participantes receberam informações sobre o ambiente hospitalar 

Divulgação 

onde será feita a benção 
dos veículos. “Não per-
ca, traga sua família, sua 
cadeira e seu chimarrão 

e venha desfrutar de 
momentos maravilhosos 
de comunhão e alegria”, 
convidam. 

Divulgação 

O município de Cunha Porã vem implementando 
adequações à nova Lei Geral de Proteção de dados 
(LGPD), além de promover treinamentos com servi-
dores e atualização do site com algumas funções já 
de acordo com a lei.

O próximo passo será a nomeação do Comitê da 
LGPD, que será formado por servidores, principal-
mente da área de TI, Controle Interno, Jurídico, Co-
municação e Administração. A Lei Geral de Proteção 
de Dados dispõe sobre o tratamento de dados pes-
soais e está em vigor desde o ano de 2020.

Tradicional carreata vai ser promovida neste 
domingo (31)

Como identificar as diferen-
tes formas de violência, como 
elas acontecem, como prevenir e 
o papel das agentes de saúde na 
identificação desse problema na 
comunidade foram assuntos abor-
dados no encontro das agentes de 
saúde com a psicóloga Carmem 
Eidelwein, na quarta-feira (27), em 
São Miguel da Boa Vista. 

Segundo Carmem, as agentes 
de saúde estão diariamente em 
contato com as pessoas e assim 
precisam estar preparadas para 
identificar essas demandas. Ain-
da conforme a psicóloga, todas as 
quartas-feiras os profissionais da 
Saúde em suas reuniões de equipe 

apostam em capacitações para auxiliar nos cui-
dados em saúde. Os encontros são organizados 
pela coordenadora da Atenção Básica, enfer-
meira Daiane Cristina Teixeira.

Divulgação 

Divulgação 
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OBITUÁRIO

DAVID WARNER
O ator David Warner, conhecido 

por interpretar o vilão Spicer 

Lovejoy em Titanic, morreu no 

dia 24 de julho, aos 80 anos. Ele 

também participou de diversos 

longas, tais como A Profecia e 

Planeta dos Macacos. O trabalho 

mais recente foi como o Almiran-

te Boom, em O Retorno de Mary 

Poppins. Warner também teve uma carreira de sucesso na 

televisão, com papéis em Doctor Who e Twin Peaks.

YOKO SHIMADA
A atriz Yoko Shimada morreu 

no dia 25 de julho, aos 69 anos, 

devido à falência múltipla de 

órgãos decorrente de um câncer 

colorretal. Ela começou a atuar 

aos 17 anos na série Osanazu-

ma. O sucesso foi instantâneo 

e ela foi chamada para outros 

trabalhos, incluindo a minissérie 

estadunidense Shogun. Esse foi 

seu primeiro trabalho em inglês, língua que aprendeu no 

set de filmagens. Por sua atuação, Yoko ganhou o Globo de 

Ouro como Melhor Atriz.

RUBENS BARBOT
O bailarino e coreógrafo bra-

sileiro Rubens Barbot morreu 

no dia 27 de julho, aos 72 anos. 

O profissional foi o criador da 

primeira companhia de dança 

contemporânea negra do país. 

Rubens dedicou quase quarenta 

anos à pesquisa de movimentos 

dos corpos afro-brasileiros.

SAMUEL DOS SANTOS
Faleceu no dia 20 de julho, no Hospital Regional de São 

Miguel do Oeste, recém-nascido. Seu corpo foi velado na 

Igreja Brasil para Cristo de Anchieta e sepultado no cemité-

rio municipal.

TERESINHA DE PAULA BALDISSERA
Faleceu no dia 21 de julho, em sua residência, aos 83 anos. 

Seu corpo foi velado na capela mortuária municipal e sepul-

tado no cemitério municipal de Maravilha.

MARIA CARON
Faleceu no dia 21 de julho, no Hospital Casa Vita, aos 87 

anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica do Bairro Sa-

grado Coração de Jesus e encaminhado para o crematório 

Jardim das Oliveiras, em Francisco Beltrão. 

ORACIO BERNARDI
Faleceu no dia 21 de julho, no Hospital Santo Antônio de 

Campo Erê, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 

Católica da Linha Campo Grande, em Santa Terezinha do 

Progresso, e sepultado no cemitério da comunidade.

ERANDA DE CAMARGO TAVARES
Faleceu no dia 25 de julho, no Hospital São José de Ma-

ravilha, aos 79 anos. Seu corpo foi velado na comunidade 

católica da Linha Central e sepultado no cemitério da 

comunidade.

HILDEGARDA ROTT
Faleceu no dia 26 de julho, no hospital de Cunha Porã, aos 

91 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica de Con-

fissão Luterana no Brasil e sepultado no cemitério munici-

pal de Maravilha.

SILVENIO SCHNEIDER
Faleceu no dia 26 de julho, em Porto Alegre, aos 62 anos. 

Seu corpo foi velado no Clube de Idosos de Tigrinhos e 

sepultado no cemitério municipal de Tigrinhos.
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Quatro pessoas morreram 
carbonizadas em um grave 
acidente de trânsito registra-
do no início da tarde de ter-
ça-feira (26), na BR-386, nas 
proximidades da ponte sobre 

o Rio da Várzea, na divisa dos 
municípios de Iraí e Frederico 
Westphalen.

A colisão envolveu um ca-
minhão e um Corsa, com pla-
cas de Saudades. O automóvel 

trafegava no sentido Frederi-
co Westphalen-Santa Catarina 
e colidiu de frente com o cami-
nhão que transitava no senti-
do contrário. As quatro vítimas 
eram ocupantes do Corsa, que 

incendiou depois da colisão.
As vítimas foram identifi-

cados como Cláudio Schwertz, 
Maria Renilda Schwertz, Ser-
gio Luiz Croman e Traudili Rei-
cheler.

TRÂNSITO

Acidente com carro de Saudades 
deixa quatro pessoas mortas em Iraí
Vítimas estavam em Corsa que bateu contra caminhão

Carro ficou destruído após colisão contra o caminhão Corsa pegou fogo e as quatro pessoas morreram no local

Drogas foram apreendidas e levadas para a delegacia

Fotos: Divulgação 

Um acidente foi registrado 
por volta das 18h na Avenida 
Maravilha na tarde de quarta-
-feira (27), em Maravilha. A coli-
são ocorreu entre um ciclista e 
uma motocicleta.

O ciclista sofreu escoria-
ções pelo corpo e foi atendido 
rapidamente no local e con-
duzido posteriormente para o 
Hospital São José para os devi-
dos cuidados. 

A ocorrência foi atendida 
pelo Corpo de Bombeiros. O 
condutor da moto não se feriu.

SUSTO INVESTIGAÇÃO
Ciclista fica ferido 
em colisão com 
motocicleta

Polícia Civil prende cinco pessoas por tráfico de drogas 
A Delegacia de Polícia Civil 

de Pinhalzinho realizou diversas 
ações policiais em combate ao trá-
fico de drogas na região na última 
semana.

Ao longo dos últimos dias, em 
especial no dia 22 e na tarde de 
quarta-feira (27), os policiais civis 
da comarca efetuaram a prisão em 
flagrante de cinco criminosos.

Na tarde da última sexta-feira, 
os policiais identificaram situação 
de tráfico de drogas e realizaram o 
cumprimento de um mandado de 
busca e apreensão, logrando êxito 
em apreender quantidades de ma-
conha, haxixe, LSD = ecstasy, bem 
como um veículo utilizado no crime.

Por sua vez, na tarde de quar-

ta-feira (27), em ação conjunta de 
policiais civis de Serra Alta e Pinhal-
zinho, mais dois homens foram pre-
sos em flagrante enquanto trans-
portavam cocaína com origem em 
Chapecó. A ação ocorreu já no mu-

nicípio de Pinhalzinho e a condução 
para este local.

Todos os presos são homens 
entre 20 e 40 anos de idade mo-
radores da região oeste de Santa 
Catarina.

Polícia Civil
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FUTEBOL

COPA MARAVILHA

Copa Maravilha premia campões e já tem 
nova edição confirmada para janeiro de 2023
Diretor do Planeta Bola Even-
tos fez uma avaliação positiva 
da edição deste ano e agrade-
ceu a receptividade da cidade 

A 6ª Copa Maravilha – Troféu Fabinho Baia-
no encerrou na manhã de quinta-feira (28) com 
a entrega das premiações para as equipes cam-
peãs, nas categorias sub 11, 13, 15 e 17. Con-
forme o diretor do Planeta Bola Eventos, Alex 
Pereira, a avaliação da edição 2022 é positiva, 
as 78 equipes participantes demonstram muita 
garra e técnica em campo. 

Pereira ressalta que a competição teve a 
participação de equipes dos três estados do Sul, 
inclusive de clubes profissionais. O diretor lem-
bra que os jogos também foram acompanhados 
por diversos olheiros de grandes clubes de fu-
tebol, que vieram para a Copa de Maravilha em 
busca de novos talentos para este esporte. Ele 
destaca que o evento é uma importante vitrine 
para os atletas, tendo a oportunidade de serem 
avaliados por grandes clubes. 

Para 2023, a 7ª edição do evento está con-
firmada para janeiro. A data exata ainda deve 
ser fixada entre o Planeta Bola Eventos e a pre-
feitura.

EQUIPES PREMIADAS 

A final da categoria sub-11 foi realizada 
na noite de terça-feira (26), entre Azuriz de 
Pato Branco e Vila Nova Independente. 

Na manhã de quinta-feira (28) foram re-
alizadas as finais das outras três categorias, 
com jogos entre Associação Esporte Clube 
Ivoti x Ypiranga de Erechim no sub17, Es-
colinha de Futebol Aliança de São João do 
Oeste x Azuriz de Pato Branco no sub 13, e 
Esporte Clube São José de Porto Alegre x 
Azuriz “A” de Pato Branco no sub 15. 

Sub 11: 1º lugar Azuriz 
Sub 13: 1º lugar Azuriz
Sub 15: 1º lugar Azuriz “A”
Sub 17: 1º lugar Sport Club Ivoti

Equipe campeã da categoria sub 11

Campeões no sub 13

Equipe vencedora no sub 15

Campões na categoria sub 17 

Fotos: Divulgação 
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COPA MARAVILHA

CERIMÔNIA DE ABERTURA 

A abertura foi na noite de sexta-feira (22), marcando também a inauguração da cobertura da arquiban-
cada do Estádio Osvaldo Werner. O ato teve a participação de lideranças locais, representando o Execu-
tivo e Legislativo Municipal, Planeta Bola Eventos, patrocinadores, familiares do homenageado Osvaldo 
Werner (em memória), atletas e comunidade em geral. 
Após a cerimônia o Estádio Osvaldo Werner sediou as primeiras partidas da competição. A partir do 
sábado (23) os jogos seguiram nos campos da Linha Chinelo Queimado, Linha Primavera Alta, 4S Ami-
zade na Linha 51, Estádio do Fluminense de Tigrinhos, Estádio Doutor José Leal Filho, Estádio Municipal 
Osvaldo Gomes Werner, Associação 12 de Outubro, Associação dos Franqueiros e SER Aurora.

Participação das equipes na cerimônia de abertura 

Acendimento do fogo simbólico Participação das lideranças na cerimônia 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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EM CURITIBANOS 

Xadrez maravilhense participa da fase estadual da Olesc
A equipe feminina do Xa-

drez de Maravilha participou no 
final de semana da Olesc – Fase 
Estadual, realizada em Curitiba-
nos. Na modalidade de xadrez 
blitz, onde cada jogador tem 
quatro minutos para terminar 
a partida, Maravilha conquistou 
a 4ª colocação no tabuleiro 02,  
faltando meio ponto para a me-
dalha de bronze, onde partici-
param as 22 melhores cidades 
enxadrísticas do Estado. No ta-
buleiro 03, Maravilha ficou em 
5º lugar.  

O 4º lugar ficou com Fernan-
da Shappo e a 5ª colocação com 
Tayla Murari, de Maravilha.  A 
Olesc é para atletas de 10 a 15 
anos, no entanto Maravilha par-
ticipou com alunos da base, de 
10 a 12 anos. 

Terminando a Olesc Esta-
dual, na modalidade xadrez 

rápido, com partidas de 15 mi-
nutos,  Maravilha obteve boas 

colocações , onde estiveram 
presentes 22 cidades de Santa 
Catarina.  Maravilha ficou em 
4º lugar no feminino no tabu-
leiro 2 e 3, e ficaram entre as 8 
primeiras da etapa estadual as 
atletas Eloisa Spier Kirch, Lara 
Albrecht, Luiza De Paoli,  Tayla 
Murari, Fernan,Da Schappo e 
Andrieli Trento. 

MASCULINO 
Na categoria masculino, o 

atleta Teylor Braganholi ficou 
entre os 8 melhores da Olesc 
Estadual, na modalidade de 
xadrez rápido. Os alunos têm 
entre 11 a 13 anos e jogaram 
na categoria até  15 anos. “Pa-
rabéns a todos que foram re-
presentar Maravilha e fizeram o 
seu melhor”. 

Alunos de Maravilha que participaram do evento

Divulgação 

Placa de homenagem a Osvaldo Werner (em memória) Familiares agradeceram a homenagem 

COPA MARAVILHA
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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 ONEIDE BEHLING

FUTSAL 

Maravilha Futsal volta as atenções agora para a Copa Catarinen-
se. Buscando a vaga e a reabilitação após a derrota pela Liga Cata-
rinense Série Ouro para a Chapecoense. Maravilha vai duelar com 
Cunha Porã neste sábado, às 19h, na Morada do Verde. O primeiro 
jogo acabou empatado pelo placar de 2 a 2, caso ocorra novo empa-
te a disputa será nos pênaltis. É um clássico, vai sair lasca! Boa sorte 
para Maravilha Futsal.

MUNICIPAL 

Neste domingo vamos conhecer 
os adversários do 4S da Linha 51 na 
grande final da Taça Aracnomania, Odi 
Sports, Futebol de Campo. Às 13h45, 
no Estádio Doutor Leal Filho pela ca-
tegoria aspirantes jogam Canarinho de 
Primavera Alta X Esportivo Bela Vista, 
no primeiro jogo a vitória do Canari-
nho, por 1 a 0. Na categoria principal 
tem Esportivo Bela Vista X Madalozzo. 
Neste duelo ocorreu empate de 1 a 1 
no confronto anterior.

COPA MARAVILHA
A Copa Maravilha teve uma organização es-

petacular fora de campo. Precisamos reconhe-
cer o trabalho de todos. O torneio é conhecido 
pela dedicação da comunidade maravilhense. 
Contudo, a decepção de não ter passado na 
fase classificatória dentro de campo, liga o 
sinal de alerta para as categorias de base do 
município. A competição mais uma vez provou 
que existe uma diferença enorme entre os clu-
bes com ou sem estrutura. Aí entra, o tempo do 
atleta para se desenvolver, por exemplo, num 
trabalho físico adequado. Ficou provado que a 
habilidade, a coordenação e a técnica são fun-
damentais para ser um atleta de futuro.

ALEGRIA 
Como o jogo entre Chapecoense e Grêmio foi tecni-

camente horrível, prefiro destacar o número de torcedo-
res que rodearam a delegação do Tricolor em Chapecó, 
foi algo espetacular. Vários torcedores se hospedaram 
no mesmo hotel da equipe, puderam ter contato dire-
to com diversos atletas, mas não todos. Lamentável que 
alguns jogadores passam e olham para o lado, como se 
não ouvissem o torcedor chamando. Esses, geralmente, 
em campo não produzem nada! Quem chamou atenção 
dos atletas gremistas pela simpatia foi o garoto Luan de 
Maravilha. O filho de Marcos Bruch conversou com os 
ídolos de forma animada no saguão do hotel.

INTER X ATLÉTICO-MG

Internacional e Galo estão oscilando nas últimas parti-
das. Por isso, meu palpite para esse super confronto deste 
domingo (31) é um empate. Apostei, pronto.


