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das obras na Anita Garibaldi
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Apae comemora Semana 
dos Autodefensores
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Levantamento aponta uma redução média de R$ 1,20 no valor de venda da gasolina em Maravilha

PROCON FISCALIZA APLICAÇÃO 
DE TABELA QUE COMPARA PREÇOS 

DOS COMBUSTÍVEIS

PREÇO CAIUPREÇO CAIU

Carine Arenhardt/O Líder
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Evento já é tradicional no município

MARAVILHA 64 ANOS 

CTG Juca Ruivo organiza tradicional Costelão para o dia 27
CARINE ARENHARDT 

O almoço será no dia 27 de julho, data em que Mara-
vilha comemora 64 anos de emancipação. O evento já é 
tradicional no município e terá início às 12h, tendo o cos-
telão como prato principal. Conforme o patrão do CTG 
Juca Ruivo, Vitorino Marion Filho, além do almoço haverá 
apresentações das invernadas artísticas e música ao vivo 
com um gaiteiro. 

As fichas estão à venda com a patronagem, invernadas 
campeira e artística, na Loja Querência Gaúcha, Auto Esco-
la Entre Rios e Sindicato Rural. Cada ficha é vendida por R$ 
40,00. Também é possível comprar um costelão inteiro. 

Arquivo/O Líder
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VISITA

Procon fiscaliza aplicação de tabela que 
compara preços dos combustíveis em Maravilha
Levantamento aponta 
uma redução média de 
R$ 1,20 no preço da 
gasolina no município

CARINE ARENHARDT 

O preço médio da gasolina nos 
postos de combustíveis teve uma 
redução significativa nos últimos 
dias, após meses de alta. Em Mara-
vilha, um levantamento feito pelo 
Procon apontou uma queda média 
de R$1,20 no preço da gasolina, que 
na terça-feira (12) variava entre R$ 
6,19 a R$ 6,29 nos postos do municí-
pio. A queda é comparada ao preço 
praticado no último dia 22 de junho 
e é resultado da lei que limita a 17% 
a cobrança do ICMS sobre a gasoli-

na, sancionada no dia 24 de junho.
Com a nova lei, o governo fe-

deral também publicou o decreto 
nº 11.121, o qual obriga os postos 

de combustíveis a divulgar os pre-
ços cobrados no dia 22 de junho de 
2022, para que os consumidores 
possam compará-los com os valores 
praticados no momento da compra. 
Esta determinação tem vigência até 
31 de dezembro de 2022. 

Nesta semana, o responsável 
pelo Procon em Maravilha, Rodrigo 
Campana, fez uma fiscalização em 
todos os postos de combustíveis 
do município, verificando se os esta-
belecimentos estavam cumprindo 
com a determinação de divulgar a 
tabela de preços. Nesta tabela, o es-
tabelecimento precisa informar qual 
era o valor do litro de gasolina no dia 
22 de junho, o que correspondia a 
tributos federais e o montante que 
representava a cobrança do ICMS. 

Campana ainda orientou que 
os postos incluam na tabela o valor 
atual de venda dos combustíveis, 
medida que já vem sendo adotada 
pelos estabelecimentos. Durante a 
fiscalização não foram encontradas 
irregularidades. 

O chefe do Procon destaca ain-
da que o órgão não pode regular 
preços de combustíveis, apenas fis-
calizar a correta aplicação das leis do 
código de direitos do consumidor e 
a partir do decreto nº 11.121 a cor-
reta divulgação desta tabela para 
que o consumidor possa comparar 
melhor os preços. Denúncias sobre 
a não divulgação das informações 
podem ser feitas diretamente pelo 
consumidor no site www.denuncia-
-combustível.mj.gov.br. 

Divulgação 

Tabela que deve ser disponibilizada nos postos de combustíveis para comparação de preços

Queda no valor da gasolina foi de aproximadamente R$ 1,20 em Maravilha

Arquivo/O Líder
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

A DOR IRREPARÁVEL 
DA PERDA

Há algumas semanas, uma famí-
lia chorou a perda de mais um ente 
querido por conta de acidentes em 
nossas rodovias. Familiares do jo-
vem Vitor Alexandre Fingatag Kehl, 
de 20 anos, morto em um acidente 
na BR-158 em Cunha Porã, no Oes-
te catarinense, dia 27, publicaram 
nas redes sociais, entre lamentos, 
pedidos por melhorias nas rodovias 
do Estado. Para mim, não há que se 
falar em suspeita, mas sim que ele 
caiu de sua moto por conta de um 
buraco, antes de ser atropelado por 
um caminhão. A família do jovem 
demonstra imenso sentimento de 
grandiosidade. Mesmo em um mo-
mento de dor extrema, ainda encon-
tra forças para clamar por melhorias, 
para que outras famílias não chorem 
da mesma forma que hoje esta famí-
lia se lamenta. Fica aqui o registro e 
um abraço muito afetuoso à esta 
família. Que encontrem forças para 
superar a dor da perda. Mas funda-
mentalmente, que o manifesto de 
vocês não seja em vão. Que efetiva-
mente, haja alguma coisa, que algo 
se faça para que a situação não con-
tinue como está. Meu respeito e mi-
nha solidariedade a todos.

CAMINHONEIRO ENVOLVIDO 
TAMBÉM SE MANIFESTOU

E é preciso dizer, deixando bem claro, que o caminhoneiro Samuel Ricardo Garbin, que 
acabou envolvido na tragédia, não tem nenhuma culpa com o ocorrido. E mais: A gran-
diosidade da família também acolhe o próprio caminhoneiro, que saiu traumatizado, 
e até quando tive notícias, sequer havia voltado ao trabalho. Samuel foi encontrado 
no momento do sinistro em total estado de choque. O próprio caminhoneiro com-
partilhou deste abaixo assinado, dando provas também de sua solidariedade, de seu 
amor ao próximo, de seu respeito com à família, mas também clamando por melhorias 
para que outras tragédias não ocorram. Precisamos ser realistas. Infelizmente, outras 
tantas ocorrerão. E diante do que aqui escrevi, só me resta questionar: Até quando 
seremos todos nós vítimas deste descaso? Isto é, literalmente, desumano. Meu respei-
to também à família do caminhoneiro e a ele próprio, também vítimas indiretas do 
descaso com nossas estradas. 

BR 163 SEGUINDO... 
A PASSOS LENTOS, MAS VAI

Converti-me nos últimos tempos no “colunista das estradas”, de 
tanto que reclamo por melhores condições de trafegabilidade. Ao 
menos a BR 163, por mais que deteriorada, tem obras de concre-
tagem andando. Não é nada rápido. Ao que consta, são trezentos 
metros por dia de concreto. Garantia? 30 anos pelo menos. Olha, 
estou para dizer que se a obra andar até o final, teremos uma 
belíssima rodovia.  Tomara! Nosso povo não merece passar o que 
passa em nossas rodovias. É uma recompensa absolutamente 
justa, depois de tudo que passamos, sofremos e clamamos. Ah, e 
tomara que vá até o fim. Até lá, sempre fica aquele “medinho” que 
a coisa pare. Como parou a 282 e a 158 não tem andado... 
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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL

Apae comemora Semana dos 
Autodefensores da Pessoa com Deficiência
Carine Aparecida Vendrusculo e Cassio Sangali desempenham a função de 
defender os interesses dos demais colegas

CARINE ARENHARDT 

A Apae e Caesp Marisol 
de Maravilha está com uma 
programação especial para 
lembrar a Semana dos Auto-
defensores da Pessoa com 
Deficiência, projeto que 
visa dar aos usuários espa-
ço para apresentar suges-
tões e ideias que ampliam 
seus direitos. Em Maravilha 
os autodefensores são Ca-
rine Aparecida Vendrusculo 
e Cassio Sangali, que juntos 
desempenham a função de 
defender os interesses dos 
demais colegas da Apae. 

Conforme a coordena-
dora da Autodefensoria na 
Apae, Adriane Polazzo, este 
projeto vem sendo traba-
lhado em todas as Apaes do 
Estado. O tema é “Nada So-
bre Nós, Sem Nós”, ressal-
tando o direito dessas pes-
soas fazerem suas escolhas, 
dar opinião, e não apenas 
esperar os outros decidir 
por elas. 

Adriane ressalta ainda a 
importância da família na 
autodefensoria. “A família 
é o primeiro espaço social 
onde todos somos inseri-
dos, é o primeiro espaço de 
inclusão”, afirma Adriane. A 
coordenadora destaca por 
exemplo a importância de as 
famílias incentivarem seus 
filhos a se inserir no mer-
cado de trabalho, quando 
há essa possibilidade, assim 
como estimular outras situ-
ações que trarão mais inde-
pendência e inclusão dessas 
pessoas com deficiência. 

QUEM SÃO OS AUTODEFENSORES?

Cassio Sangali destaca que é muito bom ajudar os colegas e representá-los. “É importante ser 
ouvido, obedecer as professoras e ser legal com todo mundo”, destaca orgulhoso. Cassio adora 
visitar os colegas, conversar e também orientá-los sobre a importância de respeitar as regras na 
escola e levar as necessidades até a equipe de direção. 
Para Carine Aparecida Vendrusculo a função representa a oportunidade de defender os cole-
gas, representando todos os alunos. Ela também reforçou a importância do apoio das famílias. 
“Eu acho que a família tem que ajudar os que são especiais, a gente tem que aprender a falar 
com as pessoas, se defender, se vestir, fazer as coisas, o que a gente busca é ter mais autono-
mia”, afirma. 
Carine ainda fala com orgulho que tem seu próprio emprego, onde atua há mais de dois anos e 
se sente realizada e mais independente. 

PROGRAMAÇÃO 

A programação especial da semana teve início na segunda-feira (11) com festival de dança. 
Na terça-feira (12) teve karaokê e nesta sexta-feira (15) será o Dia da Pizza, que serão monta-
das pelos próprios usuários da Apae. Também será feita uma visita ao Museu Municipal. O ob-
jetivo é proporcionar atividades diferentes, que foram pensadas em conjunto com os alunos. 

Autodefensores da Apae de Maravilha, juntamente com a coordenadora do projeto 

Carine Arenhardt/O Líder
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PRIMEIROS SOCORROS 

Coordenador do curso de bombeiros 
comunitários destaca importância da população 
ser capacitada para situações de emergência
CARINE ARENHARDT 

A nova edição do Curso de 
Bombeiros Comunitários em 
Maravilha iniciou a formação 
de uma turma com 29 alunos. 
A previsão é que a prepara-
ção encerre no final do ano, 
com aulas aos sábados e tam-
bém alguns dias da semana, 
com parte teórica e prática. 

A turma já passou pelo 
Curso Básico de Atendimen-
to a Emergências (CBAE), 
feito de forma online, o Trei-
namento Básico de Atendi-
mento a Emergências (TBAE), 
com aulas práticas e pelo 

Teste Físico dos Bombeiros 
(TAF). Estas três etapas ini-
ciais foram seletivas, classifi-
cando os 29 alunos que farão 
o curso. 

O objetivo do projeto 
bombeiro comunitário é 
formar pessoas da comuni-
dade em atendimentos de 
primeiros socorros. Além de 
atuarem voluntariamente 
nos quartéis, auxiliando em 
ocorrências, os bombeiros 
comunitários tem um papel 
fundamental na sociedade, 
estando capacitados para 
atuar em situações de emer-
gência.

IMPORTÂNCIA DOS PRIMEIROS SOCORROS

Conforme o coordenador do curso, Sargento Bombeiro Militar, Die-
go Rodrigo Weschenfelder, capacitar novas pessoas para situações 
de emergência é fundamental. Ele lembra situações como engasga-
mentos com obstruções de vias aéreas, paradas cardiorrespiratórias 
e hemorragias graves que precisam de um socorro imediato a vítima 
e quanto mais pessoas na comunidade sabendo prestar primeiros 
socorros mais vidas podem ser salvas. 
O Sargento frisa que em alguns países a disciplina de primeiros so-
corros é parte da grade curricular das escolas, ensinando os cidadãos 
ainda na infância a atuar em situações de emergência. Para Wes-
chenfelder é fundamental que toda população busque conhecimen-
to sobre isso, podendo salvar inclusive a vida de um familiar numa 
emergência onde o socorro profissional pode não chegar a tempo.

Nova turma de bombeiros comunitários começa a ser capacitada

Sargento Bombeiro Militar, Diego Rodrigo Weschenfelder, coordena o curso

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI

AMPLA FACILIDADE DE VENDA DESSES PRODUTOS, VIA REDES SOCIAIS, FARMÁCIAS OU 
NAS PRÓPRIAS ACADEMIAS, VEM DISSEMINANDO O USO DESSES COMPOSTOS

MEDICINA E SAÚDE

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DO USO DE 
ANABOLIZANTES NA ADOLESCÊNCIA?

O culto da beleza e a busca do corpo atlético 
e da melhor performance atlética na adolescên-
cia esbarram no risco eminente do surgimento 
de comportamentos que podem levar ao uso 
indevido de esteroides androgênios anaboli-
zantes (EAA). Os meninos parecem ser as maio-
res vítimas.

Dessa forma, a grande preocupação com o 
uso de EAA ultrapassou a barreira do “doping” 
entre atletas praticantes de esportes profissio-
nais e olímpicos para fazer parte da rotina que 
envolve a orientação e educação do adolescen-
te e suas famílias.

Para piorar, a ampla facilidade de venda des-
ses produtos de maneira ilícita, via redes sociais, 
farmácias ou nas próprias academias de ginás-
tica por indivíduos sem conhecimento nessa 
área, vem disseminando de maneira geométri-
ca o uso desses compostos. No entanto, pouco 
se repercute sobre esse assunto que pode levar 
a consequências graves na vida desses jovens.

Os esteroides são componentes presentes 
em todos os animais e são produzidos a partir 
da gordura (colesterol) produzida no corpo. Já 
os EAA são hormônios naturais ou produzidos 
sinteticamente, que levam ao crescimento das 
células, afetando principalmente o músculo e o 
osso. Os EAA são substâncias que são parecidas 
com a testosterona, que, por sua vez, é um hor-
mônio essencial, normalmente produzido em 
grande maioria pelos testículos nos meninos.

A testosterona pode ser utilizada apenas em 
doenças que resultem na ausência da produ-
ção desse hormônio pelos testículos, condição 
chamada de hipogonadismo. A prescrição da 
testosterona deve ser orientada pelo médico 
endocrinologista/urologista, mas não está isen-
ta de efeitos colaterais. Por isso, o seguimento 
próximo e apurado dos pacientes portadores 
de hipogonadismo deve ser realizado por toda 
a vida.

Os principais efeitos relacionados ao uso in-
devido dos EAA:

1- Aumento do colesterol ruim e diminui-
ção do bom colesterol no sangue: permite o 
surgimento de placas de gordura nas arté-
rias e veias do corpo, levando à aterosclero-
se, que, por sua vez, aumenta o risco de der-
rame cerebral ou infarto do coração.

2- Alterações do fígado: seu funciona-
mento fica prejudicado, com consequente 
destruição desse órgão, chamada de cirro-
se. Além disso, pode ocorrer formação de 
machucados no fígado preenchidos por 
sangue, chamados de peliose, que podem 
sangrar, levando a consequências graves. 
Tumores no fígado também podem apare-
cer.

3- Alteração na fertilidade/sistema re-
produtor: os meninos correm risco de fica-
rem estéreis (sem condições de ter filhos). 
Além disso, o uso dos EAA favorece o cresci-
mento de mamas nos meninos (ginecomas-
tia), que é efeito colateral muito frequente.

4- Estatura final prejudicada: O uso dos 
EAA no período da adolescência leva à ace-
leração do processo normal da puberdade. 
Dessa forma, a altura final dos meninos fica 
comprometida, pois os ossos do crescimento 
amadurecem antes da hora, resultando em 
baixa estatura.

5- Alterações psicológicas: O campo psí-
quico fica extremamente afetado, pois seu 
uso está relacionado à agressividade e ao 
surgimento de doenças psiquiátricas. Além 
disso, o uso de EAA abre portas para outras 
drogas ilícitas. Em casos mais graves, homicí-
dio e suicídio já foram relatados.

6- Outros:  acne, queda de cabelos (calví-
cie), roncos excessivos, engrossamento do 
sangue com formação de coágulos nas veias, 
conhecido como trombose, são outros efei-
tos relacionados ao uso desses compostos.

Fonte: portaldaurologia.org.br
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Ana Cibelle, Feliz aniversário! Que todos os 
dias chegue até você cada vez mais felicidade, 
amor e paz.

Registro: Helena - 8 meses

Registro: Antonella - 1 aninho

Marclei, Pule de alegria e sem medo 
alcance o mais alto dos seus sonhos. 
Feliz Aniversário!

Jardel, um novo ano que chegou tra-
zendo junto muitas alegrias e felicida-
des para você. Feliz aniversário!

Vanderlei, parabéns 
por mais um ano de 
vida. Felicidades mil. 



9Maravilha - Sexta-Feira 15 de Julho de 2022 - ED 684

Registro: Sara – 13 dias
Mariane, que a mágica dos sentimentos 
positivos domine seu dia e abrace seu 
coração. Feliz aniversário!

Simone, Feliz aniversário! Que hoje não falte 
alegria e em toda sua vida sempre haja saú-
de, amor, paz e felicidade.

Suélin, que seu aniversário seja 
abençoado por muita alegria. 
Parabéns! 

Sergio, que a alegria de seu 
aniversário seja contagiante e se 
espalhe pelo ano todo! Parabéns! 
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

O Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 6 mi-
lhões de associados e presença em todos os estados brasileiros 
e no Distrito Federal, contabilizou um total de R$ 882 milhões 
em crédito destinado a projetos de energia solar no Brasil, en-
tre janeiro e abril deste ano. O valor representa um aumento de 
58% em relação ao mesmo período de 2021, que foi de R$ 560 
milhões. Do total de financiamento concedido no primeiro qua-
drimestre deste ano, 50% foram destinados a empresas, 33% a 
pessoas físicas e 17% ao agronegócio. 

A carteira de crédito do Sicredi para a finalidade atingiu R$ 
5 bilhões em abril, o que representa aumento de 84% no saldo 
em relação ao mesmo período de 2021. “O mundo está cada vez 
mais atento a preservação dos recursos essenciais para a vida e o 
no Sicredi temos na nossa essência apoiar iniciativas que fomen-
tam a sustentabilidade”, afirma Thiago Rossoni, superintendente 
de Crédito e Negócios do Sicredi. “Trata-se de um compromisso 
não apenas ecológico, mas que também gera benefício financei-
ro aos associados a partir da economia com a conta de luz que é 
gerada com a utilização dos equipamentos”.

PRIMEIRO QUADRIMESTRE

Sicredi tem aumento de 58% na 
concessão de crédito para energia solar 
Cooperativa reforça seu fomento a projetos que apoiam os negócios voltados ao 
sistema de energia limpa

Do total de financiamentos, 50% foram destinados a empresas

Divulgação 

INCENTIVOS

Um dos motivos do crescimento dos proje-
tos de energia limpa é o diferencial no tra-
balho realizado em parceria pela instituição 
com as empresas instaladoras. O modelo 
possibilita que o financiamento de insta-
lação obtido no Sicredi já seja depositado 
diretamente na conta dessas empresas, 
facilitando o processo para seus associados.
Outro exemplo de incentivo e colaboração 
a projetos sustentáveis é o Programa de 
Desenvolvimento de Integradores de Ener-

gia Solar (PDI), desenvolvido no Rio Grande 
do Sul em parceria com o Sebrae/RS e a 
Universidade de Caxias do Sul (UCS). O pro-
grama oferece qualificação profissional na 
instalação de equipamentos solares às em-
presas parceiras, contribuindo para o seu 
desenvolvimento e qualidade dos serviços 
prestados. Hoje, são mais de 500 parceiros 
homologados por meio do programa.
Como forma de ampliar sua atuação no 
fomento de soluções sustentáveis, o Sicredi 
criou em 2021 uma área de Finanças Sus-
tentáveis, dedicada à captação de recursos 
para a geração de valor à sociedade e ao 

meio ambiente. 
Em 2021, essa estrutura coordenou a cap-
tação de US$ 120 milhões junto à Interna-
tional Finance Corporation (IFC), membro 
do Banco Mundial, focada em atender à 
crescente demanda por crédito destinado 
à instalação de sistemas de energia solar. 
“Nós temos como compromisso apoiar as 
pessoas em suas necessidades financeiras e 
cada vez mais temos aliado isso ao fomento 
de soluções sustentáveis, que contribuem 
não só economicamente, mas também 
em termos ambientais e sociais”, conclui 
Rossoni.
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EVENTO

Clubes de Rotary 
e Rotaract 
empossam 
novas diretorias 
A cerimônia marcou também a 
fundação de novos clubes

CARINE ARENHARDT 

O evento foi realizado 
na noite de sábado (9) no 
Maravilhas Park Hotel, mar-
cando a posse das novas di-
retorias do Rotary Club Ma-
ravilha - Centro e Rotaract 
Club. A cerimônia também 
marcou a fundação e pos-
se das diretorias do Rotary 
Club Cidade das Crianças e 
Rotary Club de Cunha Porã, 
que foram implantados nes-
te ano. 

No Rotary Club Maravi-
lha - Centro Darci Ranzan 
assume a presidência no 
lugar da Sirley Terezinha 
D’Agostini. Ele destaca que 
o Rotary não atua apenas 
a nível municipal, mas tam-
bém internacional. Ranzan 
reforça que estar a frente 
do clube é motivo de orgu-
lho, além de ser uma gran-
de responsabilidade em dar 
continuidade aos projetos. 

No Rotaract Jéssica 
Kammler entregou o cargo 
presidente para Odair José 
Henchen. Odair destacou al-
guns projetos importantes 
do clube já em andamento 
e anunciou que haverá no-
vidades para este ano. In-
ternamente, um dos novos 
projetos será o “Presidente 
da Vez”, que vai oportuni-

zar que companheiros assu-
mam o lugar do presidente 
durante algumas reuniões, 
para treinar novos líderes. 

No Rotary Club Cida-
de das Crianças Aristides 
Brandão Filho continua na 
gestão. O novo presidente 
destacou que o último sá-
bado foi uma data histórica 
e memorável. Ele lembra 
que após 28 anos de fun-
dação do primeiro clube 
de Rotary de Maravilha, 
um novo projeto se inicia 
com a fundação do Rotary 
Club de Maravilha – Cidade 
das Crianças, apadrinhado 
pelo Rotary Club Maravilha 
Centro. 

Para Aristides presidir o 
novo clube é uma grande 
honra. Ele ressalta que a pri-
meira reunião ocorreu em 
abril deste ano e em maio o 
clube foi reconhecido com 
21 membros associados, 
junto ao Rotary Internacio-
nal. O presidente destaca 
ainda que o clube está tra-
balhando na organização e 
planejamento de ações que 
serão empreendidas e co-
nhecidas pela comunidade. 

Rotary Club de Cunha 
Porã Elaine Echelmeier tam-
bém segue frente ao clube 
como presidente da gestão 
2022/2023.

Diretoria do Rotary Club Maravilha – Centro

Membros da diretoria do Rotary Club Cidade das Crianças

Nova diretoria do Rotaract

Mesa de autoridades

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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CONQUISTA

Sicredi alcança cinco mil associados em 
Maravilha e contará com mais uma agência 
Cooperativa está presente no município desde 2008

A Sicredi Alto Uruguai RS/SC/
MG mantém uma evolução cons-
tante ao longo de seus mais de 41 
anos de história, somando, atual-
mente, mais de 110 mil associados 
nos seus três Estados de atuação. 
Fazem parte deste crescimento os 
cinco mil associados da agência de 
Maravilha, número alcançado nes-
ta semana e que corresponde a 
quase 20% da população local.

Presente no município deste 
2008, o avanço da Cooperativa foi 
constante nestes anos. Graças a 
receptividade da comunidade e ao 
fortalecimento do cooperativismo, 
a instituição abrirá nos próximos 
meses uma segunda agência em 

Maravilha, no bairro Madalozzo. 
De acordo com a gerente, Jo-

siane Gasperin, este índice foi atin-
gido graças ao resultado de muito 
empenho ao longo destes anos de 
atuação no município. “Um traba-
lho sério, responsável, transparen-
te que tem refletido na confiança 
dos associados e de toda a comu-
nidade local. Estamos muito felizes 
e esta marca serve também como 
motivação para seguirmos contri-
buindo com o crescimento da Coo-
perativa, dando oportunidades aos 
associados evoluírem também, não 
somente no âmbito econômico, 
mas no social, que é um dos nossos 
pilares mais fortalecidos. Quere-
mos agradecer aos associados de 
Maravilha pela confiança, parceria 
e por escolherem fazer negócios 
com a Sicredi Alto Uruguai, e a to-
dos os colaboradores que fazem 
parte desta bonita história”, frisa.  

O vice-prefeito, Jonas Dall Ag-
nol, afirma que o município tam-
bém comemora estes cinco mil as-
sociados. “Celebramos este feito, 
pois o Sicredi chegou trazendo o 
cooperativismo, produzindo resul-
tados com eficiência e distribuin-

do de forma justa e solidária. Tive 
a oportunidade de ser presidente 
da Comissão Pró-Sicredi, que tra-
tou da instalação da Cooperativa 
na cidade. Então, hoje, o meu co-
ração está ainda mais feliz e com a 
sensação de ter contribuído com 
este momento importante da vida 
deste empreendimento, porque 
vemos que o trabalho iniciado há 
13 anos rendeu bons frutos. Por co-
nhecer este sistema, tenho a certe-
za que este número de associados 
vai aumentar a cada dia, pois a Co-
operativa veio para somar e fazer 
a diferença na nossa comunidade”, 
justifica o vice-prefeito.

Representando os associados 
locais, o coordenador de Núcleo 
Cleiton José Backes, assegura que 
é uma satisfação compor a Coope-
rativa. “Vejo esta instituição como 
uma excelente ferramenta de tra-
balho, apoio e parceria com os as-
sociados, o que garante proximida-
de, eficiência e segurança a quem 
precisa do empreendimento. Acre-
dito que o Sicredi tende a crescer 
ainda mais, trazendo cada vez mais 
benefícios às pessoas que integram 
a Cooperativa”, ressalta Backes.

Equipe da agência de Maravilha

Divulgação 
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Os recursos  
do Plano Safra 
2022/2023 
já estão disponíveis.

Aqui o agronegócio rende 
um mundo melhor.

sicredi.com.br

Ao planejar a próxima safra, 

conte com quem está ao lado 

do produtor e da produtora 

rural há 120 anos.

SAC - 0800 724 7220  
Deficientes Auditivos ou de Fala  0800 724 0525.  
Ouvidoria 0800 646 2519.

O contrato de crédito exige um bom planejamento. 
Verifique disponibilidade na sua cooperativa e se o 
crédito cabe no seu orçamento.

pl
an
o

Tem coisas que são 
fundamentais para 
o campo. A nossa 
parceria é uma delas.

Converse com 
o seu gerente.

REVITALIZAÇÃO

Engenheiro avalia conclusão das obras na Avenida Anita Garibaldi
Restam apenas alguns ajustes nas bocas de lobo que ficam na ciclovia para finalização do trabalho 

CARINE ARENHARDT 

A obra na Avenida Anita 
Garibaldi em Maravilha, está 
praticamente concluída e já é 
possível visualizar o resultado 
final da revitalização da via e 
implantação da ciclovia. Con-
forme o engenheiro da prefei-

tura, Jorge Dummer, a equipe 
já concluiu o trabalho de pintu-
ra e sinalização, uma das eta-
pas finais da obra. 

Dummer fez uma avaliação 
positiva, afirmando que se con-
cretizou o que estava estipula-
do no projeto, melhorando as 
condições de tráfego na via. 

O engenheiro afirma que as 
pistas, onde circulam os veícu-
los, permaneceram com uma 
largura segura para o trânsito, 
mesmo após a implantação da 
ciclovia em uma das laterais. 
Ele reforça ainda que não fo-
ram perdidas vagas de estacio-
namento na Avenida. 

AJUSTES PENDENTES 
NA CICLOVIA

Antes de concluir oficialmente a obra, Dummer afir-
ma que serão feitas algumas adequações na ciclovia, 
nos locais onde há bocas de lobo. Os ajustes serão nos 
níveis das bocas de lobo, assim como nas grades para 
evitar que as bicicletas acabem caindo nestes locais. 
A obra de revitalização teve um investimento de 
R$2.587.093,23. 

Ciclovia ainda terá ajustes nas bocas de lobo Pintura e sinalização das pistas e estacionamentos concluída

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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CONTRATA-SE:
PCD - Pessoa Com Deficiência

 

GAIA RODOVIAS LTDA 
Fone: (49) 3664 2022 
Rua Duque de Caxias, 626 – Sala 101 
Maravilha/SC | CEP: 89874-000 
www.gaiarodovias.com.br 

COMUNICADO GAIA RODOVIAS LTDA 

 

Em atendimento ao OFICIO-CIRCULAR Nº 1363/2020 de 24 de março de 
2020 do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT com sede 
em Brasília – DF, informamos que os serviços de recuperação da BR 282 foram 
retomados a partir da data de 25/03/2020 quarta-feira. 

Tendo em vista que a cadeia de infraestrutura de transportes está relacionada 
como serviço essencial e, o comprometimento do DNIT pela continuidade da 
manutenção da execução das obras rodoviárias no âmbito federal e ainda, em 
respeito aos Caminhoneiros que precisam continuar transportando cargas perecíveis 
e insumos médico hospitalares para o Brasil, é que foi determinado às empresas 
contratadas o retorno às atividades com o compromisso de garantir a proteção e a 
saúde dos colaboradores em observância às recomendações de hábitos de higiene 
bem como demais medidas que visam evitar o contágio entre os colaboradores. 

A empresa Gaia Rodovias Ltda, destaca que todas as medidas de prevenção e 
proteção estão sendo seguidas e fiscalizadas pela equipe de segurança no trabalho 
da empresa. 

Informamos ainda que os demais setores da empresa permanecem inoperantes 
em atendimento ao Decreto 515 de 17 de março de 2020 do Governo de Santa 
Catarina. 

 

>> Necessário: 
> Laudo Médico 
> Idade mínima de 18 anos

Interessando mandar currículo: 
rh@gaiarodovias.com.br

LEGISLATIVO

Vereadores aprovam moção de apelo 
pedindo nova vagas de UTI NEO Natal 
Sessão ainda teve dois requerimentos em pauta, pedindo informações 
ao Executivo Municipal 

CARINE ARENHARDT 

A Câmara de Vereadores de Ma-
ravilha realizou na noite de segun-
da-feira (11) a última sessão antes 
do recesso de julho. Em pauta, dois 
requerimentos foram deferidos pelo 
presidente Mozer de Oliveira e uma 
moção foi aprovada pelo plenário. 

Um dos requerimentos é de autoria 
do vereador Natalino Prante e pede 
informações ao Executivo Municipal, 
sobre o valor da contratação do show 
alusivo aos 64 anos de Maravilha, com 
o cantor Amado Batista, informando 
ainda todos os demais gastos que en-
volvem a realização deste evento. 

O segundo requerimento também 
é de autoria do vereador Natalino 
Prante, para que o Executivo informe 
quais as empresas que participaram 
da concorrência pública e que vêm 
executando serviços para o município 
com máquinas do tipo: retroescava-
deira, escavadeira hidráulica e cami-
nhão caçamba, detalhando as horas 
trabalhadas por cada máquina, local, 
data e horário em que se efetivou o 
trabalho.

Na justificativa o vereador coloca 
que o objetivo é cumprir com a fun-
ção de fiscalizador. 

MOÇÃO SOBRE UTI NEO NATAL 

Ainda durante a sessão foi aprovada 
uma Moção de Apelo de autoria dos 
vereadores Natalino Prante, Vinicius 
Ventura, Orli Berger e Ademir Unser. O 
pedido é que seja encaminhada cópia 
da Moção de Apelo ao governador do 
Estado de Santa Catarina, Carlos Moi-
sés da Silva; ao secretário de Estado da 
Saúde, Aldo Baptista Neto; e a todos os 
deputados estaduais de Santa Catarina, 
solicitando o empenho destas autori-
dades para que envidem esforços para 
ativação imediata de mais leitos de UTI 
Neonatal no estado. 
Na justificativa os vereadores colocam 
que faltam vagas de terapia intensiva 
para recém nascidos em Santa Cata-
rina e que crianças acabam morrendo 
enquanto aguardam na fila de espera 
por uma vaga.

Sessão foi realizada na segunda-feira (13)

Ederson Abi /O Líder



15Maravilha - Sexta-Feira 15 de Julho de 2022 - ED 684

HISTÓRIA

Escola Caic 
realiza exposição 
“O Velho Xapecó”
Atividade lembra o 64º aniversário de 
Maravilha comemorado neste mês 

CARINE ARENHARDT

Aberta para toda comunida-
de, a exposição “O Velho Xapecó” 
chama a atenção já na entrada do 
Centro Educacional Mundo Infantil 
(Caic). Os materiais expostos con-
tam a história de desenvolvimento 
da região, apresentando a evolu-
ção do Oeste de Santa Catarina a 
partir de 1917, quando o governo 
do estado resolve urbanizar este 
território. 

A exposição relata que todos os 
municípios do Oeste pertenciam 
a Xapecó (hoje Chapecó). Com o 
passar do tempo as Companhias 
Colonizadoras passaram a organi-
zar abrindo lotes e vendendo, onde 
aos poucos foi surgindo povoados 
como Palmitos, Cunha Porã e o dis-
trito de Maravilha. Os municípios fo-
ram aos poucos se desmembrando 
e Maravilha conseguiu a emancipa-
ção há 64 anos, aniversário que será 
comemorado no próximo dia 27. 

Esta trajetória é contada com 
fotos, banners e objetos da época 
da colonização e de outros perío-
dos da nossa história. A exposição 
conta ainda com desenhos e poe-

sias dos alunos, uniformes da Ban-
da Marcial Cidade das Crianças e 
registros fotográficos que contam 
a história da própria escola Caic. 

O acervo disponibilizado na ex-
posição pertence ao Museu Muni-
cipal de Maravilha, Centro de Me-
mória do Oeste (CEOM), Centro 
Educacional Mundo Infantil, bem 
como a comunidade escolar.

A exposição envolveu todos os 
alunos da escola, que puderam le-
var itens históricos que pertencem 
aos seus familiares, assim como na 
produção de trabalhos sobre a his-
tória de Maravilha. A exposição fica 
aberta para toda comunidade até o 
dia 7 de agosto. 

Exposição começa na entrada da escola

Objetos históricos fazem parte do acervo

Uniformes da Banda Marcial Cidade das Crianças Desenhos produzidos por alunos dos anos iniciais

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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FESTIVIDADES

Baile de casais atrai grande público 
em Bom Jesus do Oeste
A programação de aniversário do município terá sequência ao longo do mês

Dando continuidade as pro-
gramações de aniversário do mu-
nicípio de Bom Jesus do Oeste na 
noite de sábado (09), foi realizado 
o Baile de Casais organizado pelo 
grupo Casais de bem com a vida. 
O baile contou com a participa-
ção de grupos de casais de vários 
municípios da região e agradou 
a todos os participantes, que pu-
deram se divertir em uma noite 

agradável e festiva.
Após o jantar, foi realizado 

o baile com animação da ban-
da “Os Reis da Alegria” de Iporã 
do Oeste.

PROGRAMAÇÃO
Dando continuidade as festivi-

dades na segunda-feira (18), terá 
o baile com escolha das sobera-
nas no salão da igreja católica com 

início às 20h e após baile com Os 
Serranos. Na terça-feira, dia 19 de 
julho, dia do município, será reali-
zado o almoço com posse das so-
beranas e soberanos da Terceira 
Idade e matinê com Rolando do 
Acordeon e Amigos. O evento 
está marcado para às 11h, no Cen-
tro de Convivência dos Idosos.

E, para finalizar, fazendo valer 
o slogan do município, lançada 

esse ano pela administração ocor-
re o evento “É Bom Viver Aqui”. A 
atração vai contar com mateada 
e show com animação do Grupo 
Bailero, na praça municipal a par-
tir das 14h, a população já pode 
chegar para curtir este evento 
que é pensado para todas as fa-
mílias. Ainda terá atração especial 
para as crianças com espaço kids e 
gourmet.

Fotos: Divulgação 

Grupo de casais de vários municípios da região prestigiaram o evento Rainha e princesas serão escolhidas na noite de segunda-feira (18)

Alécio dos Passos apresentou as plantas medicionais aos participantes

Uma parceria entre o CTG Estância 
do Ipê e a prefeitura Flor do Sertão será 
promovido curso de dança gaúcha. Uma 
das ações práticas que a instituição cul-
tural promove, gratuitamente, como 
contrapartida da Lei Aldir Blanck, que 
reportou recursos na área cultural, be-
neficiando inclusive o CTG do município.

O curso ainda não tem dias e horários 
definidos, mas serão pelo menos cinco 
aulas, atendendo os principais ritmos 
gaúchos, com formatura prevista para o 
dia 19 de novembro, quando ocorrerá o 
Jantar Fandango do CTG, animado pelo 
grupo gaúcho Os Mirins. Só serão aceitas 
inscrições com casais ou pares definidos.

FLOR DO SERTÃO
Curso de dança 
gaúcha será 
oferecido 

A administração de Bom Je-
sus do Oeste através da Secre-
taria de Saúde, em parceria com 
a Epagri realizou o dia 07, uma 
palestra sobre as Plantas Bioati-
vas e PICS práticas Integrativas e 
Complementares, na comunida-
de da Linha Lamb. A palestra foi 
ministrada por Alécio dos Passos, 
que apresentou as plantas medi-
cinais e suas propriedades bioa-
tivas, como também o resgate a 
cultura tradicional.

O uso de chás através das 
plantas medicinais e fitoterapia 
é uma das práticas integrativas 
dentro das políticas públicas pelo 
Ministério da Saúde. A ação visa 
despertar nos usuários a impor-

TROCA DE EXPERIÊNCIAS

Palestra aborda Plantas Medicinais Bioativas  

tância do tratamento alternativo 
através de plantas medicinais. O 
objetivo foi resgatar um pouco 
mais do conhecimento que pos-
suem sobre o uso de plantas me-
dicinais e orientá-las da maneira 
mais adequada de se fazer, os 
cuidados, mostrar as possibilida-
des de intoxicação que as plan-

tas também podem apresentar. 
O prefeito em exercício, Iva-

nor Belolli, esteve prestigiando 
o encontro e destacou a impor-
tância do uso das plantas me-
dicinais, proporcionando para 
população outra opção tera-
pêutica além do medicamento 
alopático. 

Divulgação 
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As programações de aniversário do mu-
nicípio de Cunha Porã tem sequência neste 
final de semana. No sábado (16), a 3ª Meia 
Trilha – Tamo Junto com largada às 12h 
no CTG Pouso do Tropeiro e serão 70 qui-
lômetros de trilha. A partir das 19h30 terá 
show de humor com Tio e Sobrinho no Gi-
násio Augustão. 

No domingo (17), terá tarde cultural 
com brinquedos infláveis na praça da Ban-
deira das 14h as 17h. Na terça-feira (19), 
terá show de bandas com a Cosmo Ex-
press, Pérola Negra, Doce Pecado, Estrela 
do Sul e Champion a partir das 20h no Ser 
Auriverde. 

No dia 20 de julho, dia do aniversário do 

município terá bolo de 64 metros organi-
zado pelo Lions Clube e Leo Clube e será 
servido a partir das 14h45. Além disso, terá 
show com o Musical San Francisco na praça 
da Bandeira e exposição de pássaros. 

No dia 22 de julho, terá roteiro de inau-
gurações de obras. No dia 24 de julho, terá 
festa do Colono e Motorista e benção das 
classes e a partir das 14 horas matiné com 
as bandas Estrela do Sul, Flávio Dalcin, 
Banda Ouro e Banda Passarela no Ser Au-
riverde. No dia 28 de julho, será realizado 
o 1º Encontro Regional de Jovens Rurais 
com palestra técnica bovinocultura lei-
teira, depoimentos dos jovens e palestra 
motivacional. 

Administração e entidades organizaram uma extensa programação Atividades lúdicas foram desenvolvidas com os alunos

Divulgação 

Divulgação 

COMEMORAÇÃO

Festividades terão 
sequência neste final de 
semana em Cunha Porã
Município comemora 64 anos de emancipação 
administrativa no dia 20 de julho

O Projeto de Resgate Histórico 
de Flor do Sertão, iniciou em 2021, 
quando foi criado o DVD com depoi-
mentos de pioneiros de Flor do Ser-
tão. Neste ano, o projeto segue com 

homenagem às culturas que formam 
a base da  população. Já foi realizado 
a Noite Cultural Polonesa (30/04) e a 
Noite Cultural Italiana (04/06). Agora 
chegou a vez dos alemães.

No dia 06 de agosto, terá a pre-
sença do Grupo Folclórico Lichteins-
chein, de Guaraciaba, com apresen-
tações típicas alemãs. Depois, uma 
singela homenagem às famílias des-

cendentes de alemães. Por fim, al-
gumas horas de música ao vivo para 
dançar as melhores bandinhas. O 
acesso é gratuito a todos. No local ha-
verá comidas e bebidas à venda.

FLOR DO SERTÃO
Noite cultural alemã será em agosto

APRENDIZADO
Projeto Proteja tem 
continuidade em São Miguel 
da Boa Vista 

Na última semana teve continuidade as ativida-
des do Projeto Proteja em São Miguel da Boa Vista 
com os alunos do Centro de Educação Infantil Pin-
tinho Amarelo. O projeto é coordenado pelas nutri-
cionistas Janaine Perin e Adriana Felimberti Motter 
e nesta oportunidade teve a colaboração da dire-
tora do educandário Tauana Chiesa e do educador 
físico Willian Alexandre Kruge Hockesfeld. 

Durante a realização do projeto foi desenvolvi-
do atividade lúdicas  no Centro de Educação Infan-
til. “Na ação foi desenvolvido um teatro com tema 
festa no pomar, utilizando fantoches e frutas e le-
gumes para facilitar o aprendizado das crianças so-
bre a alimentação”, ressalta Janaine. Conforme ela, 
foi utilizado cores para representação dos vegetais. 
“Utilizar as cores no processo de aprendizagem é 
importante para construir um vínculo com os ali-
mentos. Citar o vermelho pode fazê-los lembrar de 
um morango ou da melancia ou da maçã, por exem-
plo”, explica ela.

De acordo com a equipe o lanche servido aos 
alunos foi de panqueca de couve folha e beterraba. 
“Os quais tiveram boa aceitação”, avalia Janaine. 
Para finalizar o educador físico apresentou ativida-
des de alongamento e brincadeiras com músicas.
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APRESENTAÇÃO

Grupo Estrelas Sobre Rodas participa 
da Copa Oeste de Patinação
Competição ocorreu durante três dias

O município de Bom Jesus 
do Oeste mais uma vez foi mui-
to bem representado pelo gru-
po de patinação Estrela Sobre 
Rodas durante a 2ª Copa Oeste 
de Patinação Artística realizada 
em Saudades nos dias 08, 09 e 
10 de julho. O Departamento 
de Cultura participou da com-
petição com 36 alunos inscritos 
em 13 modalidades. Durante os 
três dias de competição o gru-
po subiu ao pódio por oito ve-
zes. Confira na tabela abaixo as 
premiações. 

A diretora de Cultura Dryka 
Novais, parabenizou todos os 
atletas pelas conquistas duran-
te os três dias de competição. 
“Nossos atletas mostraram seu 
talento e voltaram com muito 
mais do que medalhas, trouxe-
ram na mochila muito aprendi-
zado,” destacou Dryka.

Alunos do terceiro 
ano do Centro Educacio-
nal Municipal Professora 
Herminda Ivanir Ferraz de 
São Miguel da Boa Vista 
visitaram a Rádio Líder e 
Jornal O Líder na manhã 

de terça-feira (12). A visi-
ta faz parte do cronogra-
ma da matriz curricular 
estudada pela turma.

Na oportunidade os 
alunos puderam conhe-
cer mais sobre a área de 

atuação dos profissionais 
que atuam como jornalis-
tas, radialistas, designers 
e área comercial da em-
presa. Eles estiveram nos 
estúdios da rádio, setor 
de gravação e na redação.

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente através da responsável pelo Conder municipal 
Gabriela Begnini e o setor de Vigilância Sanitária, infor-
mam que o projeto de coleta de materiais eletrônicos, 
lâmpadas, pilhas e baterias está em andamento. O 
projeto tem por objetivo viabilizar a logística reversa.

Os materiais poderão ser depositados nos seguin-
tes locais: centro na Unidade Básica de Saúde, térreo; 
Linha Moroé na Unidade Básica de Saúde; São José do 
Laranjal no centro comunitário; na Linha Nova Ibara-
ma no ginásio. A equipe destaca que as pilhas devem 
ser embaladas em sacolas plásticas ou dentro de gar-
rafas pet e as lâmpadas depositadas em caixas de pa-
pelão ou mesmo embaladas em plástico, não poden-
do estar quebradas.

Departamento de Cultura participou da competição com 36 alunos inscritos 

em 13 modalidades

Crianças e professores puderam conhecer como é o andamento dos trabalhos

A professora Jaqueline Bet-
tanin, manifestou satisfação 
com o desempenho e a dedica-
ção dos atletas. “É muito gratifi-
cante ver todos mostrando seu 

talento e agradeço também a 
parceria da prefeitura através 
do Departamento de Cultura, 
está sempre apoiando os alu-
nos”, finalizou. 

Confira as premiações:
1º lugar: categoria dupla 
mista, copa avançado juvenil 
até 15 anos - Gabriel Tosetto e 
Camila Flores
2º lugar: categoria aspirantes 
nível 2 júnior, até 17 anos - 
Dandara Lubenow
2° lugar: categoria iniciantes 
tots até 09 anos - Carina Flores
3°lugar, categoria iniciantes 
cadete até 15 anos masculino - 
Gabriel Tosetto
5° lugar: categoria iniciantes 
infantil até 13 anos - Camila 
Flores
2º lugar: categoria Grupo de 
Show, Dente de Leite até 09 
anos - As Italianas 
5º lugar: categoria Grupo de 
Show, Infantil até 13 anos - 
Grupo Cowtry

Divulgação 

IRACEMINHA CONHECIMENTO
Projeto de coleta de 
materiais eletrônicos está 
em andamento

Alunos de São Miguel da Boa Vista visitam 
a Rádio e Jornal O Líder
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Comemorado no início de julho, 
o Dia C ou Dia de Cooperar, busca 
fomentar ações voluntárias em ci-
dades de todo o país, resultando 
em uma grande corrente do bem. 
É a essência do cooperativismo co-
locada em prática, em comemora-
ção ao Dia Internacional das Coo-
perativas (2 de julho). 

Nesta edição, o Instituto Sicoob 
preparou o desafio “Compartilhar 
é somar”. De 27 de junho a 3 de ju-
lho, assuntos de como o coopera-
tivismo transforma histórias, rea-
lidades, comunidades e, por meio 
delas, marcam pessoas e gera-
ções, foram abordados através 
das redes sociais. 

Mas além das ações digitais, nes-
te ano, o Sicoob, em parceria com 
as Cooperativas dos municípios em 
que atua, realizou diversas ações 
especiais. Confira o que foi promo-
vido na região:

CUNHA PORÃ 
No dia 2 de julho aconteceu o 

INICIATIVA

Sicoob realiza ações em prol do Dia Internacional 
das Cooperativas

Movimento de Intercooperação no 
município de Cunha Porã, uma tar-
de especial com diversas ativida-
des e distribuição de pipoca e algo-
dão doce, na Praça da Bandeira. O 
evento foi realizado pelas Coopera-
tivas: Sicoob, Auriverde, Aurora, Ce-
raçá, Cresol e Sicredi, contando ain-
da com a parceria de entidades do 
município. 

IRACEMINHA 
Organizado pelas cooperati-

vas Sicoob, Auriverde, Cresol e 
Sulcredi, o Dia C em Iraceminha 
aconteceu na tarde do sábado, 2 
de julho, e contou com brinque-
dos, distribuição de pipoca e al-
godão doce e atividade em par-
ceria com a Secretaria da Saúde 
do município. 

MARAVILHA 
Também no dia 2 de julho, 

aconteceu o Dia de Cooperar em 
Maravilha, trazendo atividades e 
distribuição de pipoca e algodão 
doce para as crianças. A organiza-
ção foi das cooperativas Sicoob, 
Auriverde, Aurora, Ceraçá, Coo-
catrans, Cresol, Sicredi, Sulcredi e 
Unicred. 

Ação em Maravilha foi realizada em frente à prefeitura 

Ao final do evento todos os alunos receberam certificado de conclusão do curso

Divulgação 

CUNHA PORÃ

Primeira turma do Programa de 
Iniciação ao Trabalho é formada
Município conquistou duas medalhas

Foi realizada no último 
dia 08, a formatura da pri-
meira turma do Programa de 
Iniciação ao Trabalho (PIT). 
Este programa foi realizado 
em parceria com a Secreta-
ria Municipal de Assistência 
Social, Centro de Referência 
de Assistência Social (Cras) e 
Centro de Integração Empre-
sa – Escola e o CIEE.

O programa atendeu ado-

lescentes de 14 a 18 anos, 
teve como objetivo promo-
ver a integração ao mundo 
do trabalho. O curso foi to-
talmente gratuito, presen-
cial e com uma carga horária 
de 60 horas, divididos em 
20 encontros de três horas 
cada. Ao total se formaram 
15 jovens que já estão com o 
seu currículo cadastrado jun-
to ao CIEE.

Divulgação 
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Foi realizada em Sau-
dades, a 2ª Copa Oeste de 
Patinação Artística entre os 
dias 07, 08, 09 e 10 de julho. 
Nesta edição a competição 
contou com a participação 
de 19 municípios, 20 grupos, 
589 atletas que competiram 
em 58 categorias, com ida-
des de 04 anos até adultos. 

Cunha Porã participou 
com 43 crianças, competin-
do na modalidade grupo 
de show e conquistou duas 
medalhas sendo elas: Gru-
po de Show Fraldinha até 

sete anos que conquistou o 
terceiro lugar e o Grupo de 
Show Mirim até 11 anos que 
ficou em quarto lugar.  

Foi à primeira experiên-
cia do grupo de patinação de 
Cunha Porã em uma compe-
tição. “Foi muito válida e im-
portante para o crescimen-
to das crianças na patinação 
artística. Somos um grupo 
novo e lá competimos com 
grupos muito experientes 
e conseguimos boas colo-
cações”, frisou a professora 
Daniely Mohr.

COMPETIÇÃO

Cunha Porã participa da 2ª Copa 
Oeste de Patinação Artística
Município conquistou duas medalhas

Grupo fez bela apresentação e conquistou medalha 

Divulgação 
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OBITUÁRIO
MONTY NORMAN
O compositor britânico Monty Norman, autor da 
música original dos filmes de James Bond, morreu 
no dia 11 de julho, aos 94 anos. Ele foi contratado 
pelo produtor da franquia do espião, Albert Broc-
coli, para compor a música tema do primeiro filme 
de James Bond, em 1962. A música foi usada em 
todos os filmes do personagem.

NÁDIA CARVALHO
A atriz e dubladora Nádia Carvalho, famosa por 
ser a voz de personagens como a Edna da anima-
ção Os Incríveis, morreu no dia 11 de julho, aos 
67 anos. Nádia esteve na Escolinha do Professor 
Raimundo, onde interpretou a Santinha Pureza, 
tendo feito participações em programas de 
humor, como o Zorra Total. Como dubladora, deu 
voz ainda à tia Vivian, na segunda fase de Um Ma-
luco no Pedaço, e à avó de Sid, em A Era do Gelo.

ALCIDES AGOSTINI
Faleceu no dia 6 de julho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha Sede Flores e sepultado no 
cemitério da comunidade.

INAIR CRESTANI
Faleceu no dia 6 de julho, no Hospital de Chapecó, aos 77 anos. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de Anchieta e sepultado no cemitério 
municipal.

TELMO ZENO WELTER
Faleceu no dia 7 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, 
aos 79 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Matriz de São Miguel do 
Oeste e sepultado no cemitério municipal.

JOSÉ MACHADO
Faleceu no dia 7 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, 
aos 71 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Romelândia e 
sepultado  no cemitério municipal.

VALDEMAR STOFFEL
Faleceu no dia 8 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, 
aos 72 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica do Bairro São Luiz, 
em São Miguel do Oeste, e sepultado no cemitério municipal.

ERICKA SCHEEPP LAABS
Faleceu no dia 9 de julho, em sua residência, aos 88 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e sepultado no cemi-
tério municipal de Maravilha. 

ELSA GRASS LIEBERT
Faleceu no dia 10 de julho, em sua residência, aos 86 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Luterana da Linha Boa Esperança em Tigrinhos e sepul-
tado no cemitério da Linha Rainha da Serra. 

LEONORA DOSSENA AGOSTINI
Faleceu no dia 10 de julho, no Hospital São Miguel, aos 93 anos. Seu 
corpo foi velado na Cripta da Igreja Matriz de São Miguel do Oeste e 
sepultado no cemitério municipal.

LEOCLIDES PORTILIOTTI
Faleceu no dia 10 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do Oeste, 
aos 69 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Matriz de São José do Cedro 
e sepultado no cemitério municipal.

ELISIA BETI MUNEROLLI
Faleceu no dia 11 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do Oes-
te, aos 88 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica de Bandeirante 
e sepultado no cemitério católico de Bandeirante.  

OSANA DETONI DAL MAGRO
Faleceu no dia 11 de julho, no Hospital São José de Maravilha, aos 99 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja do Novo Bairro e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.

ROMILDO ALOISIO ECKERT
Faleceu no dia 11 de julho, no Hospital São José de Maravilha, aos 78 
anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de Maravilha. 

HERTHA BISCHOFF
Faleceu no dia 11 de julho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 94 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha São Vicente e sepultado 
no cemitério da comunidade.

SILVANO SCHWAAB
Faleceu no dia 11 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 63 anos. Seu corpo foi velado na Cripta da Igreja Matriz de 
São Miguel do Oeste e sepultado no cemitério da Linha Salete, em 
Anchieta.

ANGELINA LOURDES PEZZINI SEGANFREDO
Faleceu no dia 12 de julho, no Hospital Regional de São Miguel do 
Oeste, aos 90 anos. Seu corpo foi velado no Cemitério Parque Memo-
rial Jardim dos Ipês e sepultado no cemitério Parque Memorial Jardim 
dos Ipês. 

SUELI SBARDELOTTO
Faleceu no dia 13 de julho, em sua residência, aos 58 anos. Seu corpo 
foi velado no Clube de Idosos de Tigrinhos e sepultado no cemitério de 
Tigrinhos.  

ERNESTO FIRMINO GUANDALIN
Faleceu no dia 13 de julho, no Hospital São José de Maravilha, aos 78 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja Católica da Linha Barro Preto e 
sepultado no cemitério da comunidade.  

ADENIR MARIA ARCONTI
Faleceu no dia 13 de julho, no Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 65 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha Sede Flores e sepultado 
no cemitério da comunidade.

NELMA NEITZKE
Faleceu no dia 14 de julho, no Hospital de Guarujá do Sul, aos 80 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no 
Brasil de Guarujá do Sul e sepultado no cemitério municipal.
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O acidente foi registrado 
por volta das 12h de segunda-
-feira (11), na BR-158, próximo 
da empresa Avioeste, entre Ma-
ravilha e Cunha Porã. Foi uma 
colisão frontal entre um veículo 
Fox, placa Mercosul e um cami-
nhão de São João do Oeste. 

A condutora do veículo Fox 
sofreu ferimentos graves e foi 
socorrida inconsciente. A mu-
lher de 42 anos foi conduzida 
pelo Samu de Maravilha para 
atendimento médico no Hospi-
tal São José, mas acabou mor-
rendo logo após dar entrada no 
pronto-socorro. 

O condutor do caminhão 
sofreu apenas escoriações e 
não precisou ser conduzido 
para o hospital. Ele relatou 

O acidente ocorreu na tarde de terça-feira 
(12), em frente ao silo de grãos da Cooperativa 
Auriverde, em Maravilha. A vítima foi socorrida 
pela equipe do Samu e Corpo de Bombeiros, 
conduzida ao Hospital São José, com suspeita 
de fraturas nos pés e quadril. No momento da 
chegada das guarnições, o homem estava dei-
tado sobre a via, parcialmente embaixo da car-
reta. Ele foi levado consciente e com os sinais 
vitais estáveis. 

Conforme informações levantadas pela 
reportagem do Grupo WH Comunicações, o 
homem bateu com a bicicleta no caminhão e 
acabou caindo em baixo do veículo.

A ocorrência foi por volta das 11h30 de 
segunda-feira (11), na Avenida Euclides da 
Cunha, em frente a Amerios, em Maravi-
lha. Foi uma colisão entre uma motocicle-
ta Biz e um veículo Celta. A condutora da 
Biz sofreu ferimentos leves e foi conduzi-
da pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital 
São José. O motorista do automóvel não 
sofreu ferimentos.

Um motociclista ficou ferido após se 
envolver num acidente de trânsito no Cen-
tro de Maravilha na manhã de terça-feira 
(12). O homem recebeu o atendimento do 
Corpo de Bombeiros Militar e foi encami-
nhado ao hospital com escoriações. O aci-
dente envolveu uma moto e um carro. No 
veículo, ninguém ficou ferido. A colisão foi 
registrada na Avenida Anita Garibaldi.

Na tarde de terça-feira (12), a Polícia Militar 
atendeu uma ocorrência de estupro de vulne-
rável em São Miguel do Oeste. Segundo infor-
mações da PM, duas crianças relataram aos 
pais que foram abusadas sexualmente pelo 
vizinho.

Armado com uma faca, o pai das crianças 
acabou indo até a residência do suposto autor 
e a Polícia Militar foi chamada no local.

Com base nos relatos, um homem foi pre-
so e as demais partes conduzidas para esclare-
cimentos, bem como as crianças retiradas do 
local para preservar a identidade. O Conselho 
Tutelar foi acionado.

TRÂNSITO

SÃO MIGUEL DO OESTE 

AVENIDA EUCLIDES DA CUNHA COLISÃO

Ciclista é atropelado 
por caminhão na 
Avenida Maravilha

Acusado de abusar 
sexualmente de 
crianças é preso

Mulher fica ferida em 
colisão entre moto e carro

Motociclista fica ferido 
em acidente no centro 

Bicicleta ficou amassada no acidente

Veículo Fox ficou destruído na parte frontal após a colisão

Celso Ledur/WH Comunicações

Marcos Lewe / Rádio 103 FM

TRAGÉDIA

Colisão entre carro e 
caminhão deixa uma vítima 
fatal na BR-158
Mulher tinha 42 anos e residia em Cunha Porã

que o veículo Fox trafegava na 
contramão da rodovia quando 
ocorreu a colisão. 

O Corpo de Bombeiros 
precisou fazer a limpeza da 
pista, após derramamento 
de óleo no local. O trânsito 

ficou bloqueado nos dois 
sentidos. A Polícia Rodoviá-
ria Federal também foi acio-
nada. Corpo de Bombeiros 
de Maravilha e Cunha Porã, 
além do Samu de Maravilha 
atenderam a ocorrência.

Carine Arenhardt/O Líder

Condutora da Biz sofreu ferimentos Homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros 

Carine Arenhardt/O Líder
Carine Arenhardt/O Líder
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PINHALZINHO
Motorista de 
caminhonete fica preso 
às ferragens após bater 
contra caminhão 

Apreensão de 20 quilos de maconha no centro de Maravilha 

Fiat/Toro saiu da pista e caiu em uma vala

Caminhão envolvido na colisão 

Fotos: Divulgação Corpo de Bombeiros

Apreensão de maconha com auxílio do canil setorial 

Divulgação PM 

Policiais Civis da Divisão 
de Investigação Criminal 
- DIC de Maravilha, DPCo 
de Cunha Porā e DPCo de 
Pinhalzinho trabalharam 
intensamente para repres-
são do tráfico de drogas na 
região nos últimos dias.

As últimas duas prisões, 
que ainda não tinham sido 
divulgadas, foram realiza-
das por policiais da DIC e 
da DPCo de Cunha Porā 
na terça-feira (12), ocasião 
na qual um homem e uma 
mulher que estavam com 
mandado de prisão pre-
ventiva foram capturados.

Ao longo das duas 
últimas semanas, em co-
munhão de esforços, as 
equipes referidas atuaram 
em vários casos de tráfico 
de drogas e efetuaram pri-

Em mais um dia de ostensividade a Po-
lícia Militar de Santa Catarina (PMSC) reali-
zou apreensões de descaminho e tráfico 
de drogas em Dionísio Cerqueira, área de 
divisa do Estado de Santa Catarina e Para-
ná, que fazem fronteira com a República 
Argentina.

Por volta das 18h30, de terça-feira (12) 
policiais militares abordaram um veículo, no 
centro da cidade, que apresentou suspeita 
devido ao excesso de carga. Dentro do ve-
ículo foram localizadas 537 garrafas de vi-
nho, descaminhadas do país vizinho, sem 
os devidos trâmites aduaneiros. Diante do 
ilícito o veículo, o condutor e a carga foram 
conduzidos até a Receita Federal. 

Em seguida, durante a abordagem de 

um ônibus com linha de Foz do Iguaçu, Pa-
raná, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 
foi abordado e com o auxílio do canil seto-
rial, foram identificados 24,950kg de maco-
nha, envolvidos com balão, na tentativa de 
disfarçar o odor da droga. A proprietária da 
mochila foi identificada como uma mulher, 
que foi presa em flagrante pelo crime de 
tráfico de drogas.

REGIONAL DE MARAVILHA

Polícia Civil prende casal e chega 
a seis prisões por tráfico em 
duas semanas 
DIC já ultrapassou a realização de 40 prisões no ano de 2022

sões em flagrante e em vir-
tude de mandados judiciais 
em aberto.

Ao todo, foram seis pri-
sões realizadas apenas por 
tráfico de drogas, além de 
um adolescente apreendi-
do pela prática de violência 
doméstica. A mais destaca-
da apreensão ocorreu no 
centro de Maravilha, ação 
durante a qual foram encon-

trados os aproximadamente 
20 quilos de maconha. 

Alguns dos trabalhos 
contaram com o auxílio do 
Núcleo de Operações com 
Cāes - NOC da Polícia Civil 
de Sāo Lourenço do Oeste, 
bem como de policiais civis 
integrantes da operação 
Hórus. A DIC de Maravilha já 
ultrapassou a realização de 
40 prisões no ano de 2022.

Um homem de 29 anos ficou preso às fer-
ragens após se envolver em um grave aci-
dente de trânsito no início da tarde de se-
gunda-feira (11). A colisão envolvendo uma 
caminhonete e um caminhão ocorreu na SC-
160 em Pinhalzinho, no Oeste de Santa Ca-
tarina. 

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, a 
caminhonete e o caminhão bateram de fren-
te e após a colisão a Fiat/Toro saiu da pista 
e caiu em uma vala às margens da rodovia.

O motorista estava consciente e orien-
tado e tinha lacerações no braço esquerdo, 
além de suspeita de fratura de clavícula e 
fêmur. Após o desencarceramento, ele foi 
encaminhado ao Hospital de Pinhalzinho.

Divulgação 

DIONÍSIO CERQUEIRA
PM apreende quase 25 quilos de maconha 
e mais de 500 garrafas de vinho
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De 8 a 10 de julho na cidade de Criciúma acon-
teceu a etapa Estadual dos Jogos Escolares de 
Santa Catarina (Jesc) de 15 a 17 anos. A dupla Ma-
ravilhense, de vôlei de praia, Roberta Rodrigues 
e Laura Gotardo com o técnico Thomas Zardo re-
presentaram a Escola de Educação Básica (E.E.B). 
Nossa Senhora da Salete.

As atletas foram derrotadas por São José pelo 
placar de 2 sets a 0, contra Itá vitória de 2 sets a 0 
e contra Forquilhinha vitória de 2 sets a 0. Com os 
resultados, classificaram para as quartas de finais. 
Nesta fase da competição enfrentaram Pomerode 
e perderam por 2 sets a 0. A dupla ficou entre às 
oito melhores do Estado considerado pelo técni-
co uma colocação importante. “Resultado muito 
expressivo e experiência muito importante para 
nossas meninas e para mim”, declara Zardo. O pro-
fessor agradece a escola pela oportunidade e as 
atletas pela dedicação nos jogos.

No domingo (10), aconteceu as partidas semi-
finais do Campeonato Municipal de Maravilha. Os 
jogos pela categoria aspirante e principal foram no 
Estádio Doutor José Leal Filho. As partidas de ida 
na categoria aspirante foram entre Canarinho da 
Linha Primavera Alta 1 x 0 Esportivo Bela Vista e na 
principal Madalozzo 1x1 Esportivo Bela Vista. 

IDA

EXPRESSIVO

FARDAMENTO

XADREZ

Municipal de Futebol tem 
jogos das semifinais

Vôlei de praia 
Maravilhense entre às oito 
melhores duplas do Estado

CRM entrega novos uniformes para equipe dos cinquentões

Maravilha recebe competição regional

Resultado foi muito comemorado entre atletas e comissão técnica Uniformes são para as futuras competições

Divulgação 

A entrega foi feita na 
manhã de domingo (10), 
Estádio Doutor José Leal 
Filho, em Maravilha. O 
novo uniforme é para a 

equipe dos cinquentões. 
Na oportunidade também 
teve dois jogos amistosos, 
um deles com a equipe de 
veteranos, entre o Clu-

be Recreativo Maravilha 
(CRM) e Ginástica de Ri-
queza e dos cinquentões 
do CRM contra a Chape-
coense.

Carine Arenhardt/O Líder

Neste sábado (16), Mara-
vilha vai ser sede do Circuito 
Regional Oeste de Xadrez. 
De acordo com o professor e 
técnico da equipe da Secre-

taria de Esportes, Juventude 
e Lazer (SEJL), de Maravilha, 
Jorge Godois o certame é 
aberto para todos os interes-
sados. A competição aconte-

ce no parque de exposições 
Carlos Alberto Begrow (To-
matão), a partir das 13h30. 
Está é a quarta etapa do cir-
cuito no ano de 2022. 

SUÍÇO E BOCHA

Flor do Sertão tem rodada 
do municipal

No sábado (09) foi realiza-
da a oitava rodada categoria 
livre e a quarta rodada catego-
ria feminina do 7º campeonato 
municipal de futebol suíço, de 
Flor do Sertão. Os jogos acon-
teceram em Linha Fuzil, com 
os resultados: Internacional 0 x 
0 FACC; Cruzeiro B 1 x 0 Cohab; 
Grêmio 2 x 3 Barcelona; Cruzei-

ro a 0 X 0 Penharol B. 
Próxima rodada ocorre 

no sábado (23) no campo do 
Penharol, última rodada da 
primeira fase nas duas cate-
gorias. Às 13h30: Penharol B X 
FACC; 14h30 Portuguesa (f) x 
Grêmio (f); 15h30; Penharol A 
x Cohab; 16h30; Cruzeiro B X 
Resenha FC

BOCHA RAFA VOLLO
No próximo sábado (16) 

acontece os jogos de volta do 
5º campeonato municipal de 
bocha raffa vollo em equipe, 
os dois jogos ocorrem na chan-
ca de bochas do Penharol.
13h30: Penharol B x Penha-
rol A
15h30: Penharol C x Cruzeiro B

Fotos: Divulgação 

Equipe da portuguesa lidera o feminino Cruzeiro A é o segundo colocado na competição 
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A mesatenista da Cidade das Crianças Jenifer Welter 
participou entre os dias 8 e 10 de Julho da Etapa Estadual 
dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) para alunos 
de 15 a 17 anos. Atleta da modalidade desde os nove anos, 
Jenifer foi desfalque no II Regional NEA - Três Fronteiras 
em Maravilha por estar representando a Escola de Educa-
ção Básica (EEB) Nossa Senhora da Salete e o município na 
etapa Estadual do Jesc. “Jenifer chegou até as quartas de 
final quando enfrentou Laira Ondina, de Rio do Sul, mas 
que treina em Pouso Redondo, principal polo do tênis de 
mesa feminino no Estado e um dos principais do país”, dis-
se o professor Tiego Drumm. O próximo compromisso é 
no domingo, dia 17 quando participa do Circuito Oeste de 
Tênis de Mesa - Troféu Cleberson Silva, em Chapecó.

No último final de semana aconteceu 
o II Regional NEA - Três Fronteiras de Tênis 
de Mesa na cidade de Maravilha. O campe-
onato reuniu mesatenistas de três países, 
totalizando seis regiões diferentes, em dis-
putas nos dias 9 e 10 de julho, no Parque de 
Exposições Carlos Alberto Begrow. Além de 
Maravilha, estiveram representados o Rio 
Grande do Sul, Paraguai e as províncias de 
Missiones, Corrientes e Formosa na Argenti-
na, tendo disputas por equipes no sábado e 
individual no domingo. A classificação geral 
terminou com Paraguai na sexta colocação, 
Corrientes em quinto, Formosa em quarto, 
Rio Grande do Sul em terceiro, Maravilha 
em segundo e Missiones em primeiro lugar 
da classificação geral. Foram disputadas 
categorias de equipes primeira, segunda, 
terceira e maxi 40 caballeros. No individual 

as categorias foram maxi 50 damas, maxi 
50 caballeros, maxi 30 caballeros, primeira, 
damas, sub-19 A, sub-19 B, sub-15, sub-13 
e sub-11. “Além do grande investimento 
por parte da Administração Municipal de 
Maravilha, através da Secretaria de Esporte, 
Juventude e Lazer (SEJL), o evento contou 
com apoio da Secretaria de Assistência So-
cial e empresas patrocinadoras Erva Dani-
nha, Construtora Frandoloso, Sicoob, Posto 
Delta, Grupo Vantagem, Relojoalheria e Óti-
ca Brilhante, Tem Tem Comércio de Peças, 
entre outras empresas apoiadoras”, destaca 
o professor Tiego Drumm. A “Cidade das 
Crianças” esteve representada por um gru-
po de aproximadamente 40 atletas, entre 
mesatenistas da escolinha da SEJL e da ofi-
cina em parceria com o Serviço de Convivên-
cia e Fortalecimento de Vínculos.

Depois da realização do II Regional NEA - Três Fronteiras 
e da participação da atleta Jenifer Welter na etapa Estadu-
al dos Jogos Escolares de Santa Catarina (Jesc) no último 
fim de semana, a equipe da Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer (SEJL), de Maravilha participa no próximo fim 
de semana de duas competições na cidade de Chapecó. 
Na sexta-feira (15) e sábado (16), os mesatenistas Natan 
Zanchet e Tiego Drumm disputam a 3ª Etapa do Circuito 
Catarinense, nas modalidades Classe 3 e Sênior, respectiva-
mente. Já no domingo (17), acontece mais uma etapa do 
Circuito Crecerto/Engaste - Troféu Cleberson Silva, onde 
pelo menos 25 atletas competem, desde o sub-9 até o ve-
terano 60+ além de atletas de classes paraolímpicas.  

COMPETIÇÕES

BOA COLOCAÇÃO 

Maravilha tem agenda cheia 
no próximo fim de semana

Tênis de mesa feminino 
termina entre os oito 
melhores do Estado

Atletas participam em duas competições no fim de semana

Maravilhenses lideram a competição com quatro pontos em dois jogos 

Ela representou a Escola Nossa Senhora da Salete de Maravilha Maravilha reuniu competidores do Paraguai, Argentina e Brasil 

Divulgação 

Divulgação 

Divulgação 

SEDE
Maravilha recebe evento internacional de tênis de mesa

Divulgação 

No sábado (09), a equipe sub-17, da par-
ceria Secretaria de Esportes, Juventude e La-
zer com o Clube Recreativo Maravilha SEJL/
CRM, de futebol, competiu na cidade de Dois 
Vizinhos no Estado do Paraná. Na oportu-
nidade os maravilhenses comandados pelo 
técnico Paulo Ferreira, disputaram a segunda 
rodada da Copa RER/Lunegil. Os adversários 
foram os representantes da cidade parana-

ense de Realiza o CT Real. O resultado foi de 
empate sem gol e para o técnico apesar do 
empate a equipe lidera a competição na cate-
goria. “Nós somamos quatro pontos em dois 
jogos e agora o foco muda de direção, pois, 
vem aí a Copa Maravilha nos dias 22 a 28 des-
te mês em Maravilha”, comenta Ferreira. Ele 
agradece a SEJL e a Administração Municipal 
de Maravilha pelo apoio e parceria. 

COPA RER/LUNEGIL

Futebol sub-17 lidera 
competição interestadual
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 ONEIDE BEHLING

MANDANTES

O Cometa e Aliança largaram em 
vantagem das semifinais do Estadual de 
Amadores. Em Itapiranga um jogo bas-
tante competitivo e digno de uma semi-
final. Lá em São José do Cedro teve bom 
futebol e grande público. Os mandantes 
buscaram no jogo de ida o melhor resul-
tado possível. Logicamente que as equi-
pes que jogam em casa estão preocupa-
das em fazer o melhor resultado para 
manter a vantagem no jogo de volta. No 
Estádio da Montanha o Cometa fez 2 a 1 
no Aliança. E ainda teve um gol anulado 
por impedimento. No “Cedro” o nome do 
jogo foi Samuel, marcando dois gols no 
triunfo do Ypiranga, 2 a 0, sobre São Lou-
renço do Oeste. Com o público pagante 
de 963 torcedores.

CLÁSSICO 

Muito aguardado o clás-
sico entre Aliança X Cometa 
neste domingo (17), às 15h, 
em São João do Oeste. É um 
confronto de grande riva-
lidade gerada por diversos 
motivos, envolvendo dois 
municípios próximos. Itapi-
ranga tem a vantagem pois 
o Cometa venceu a primeira 
batalha. É briga de cachorro 
grande: Aliança X Comenta, 
são dois gigantes do futebol 
amador. Apesar da desvan-
tagem, a equipe do Aliança 
é mais forte quando joga 
diante de seus torcedores. 
É só lembrar que contra o 
Metropol chegou a estar 
perdendo por três a zero e 
buscou o empate. Jair Mül-
ler e Lírio são os jogadores 
que podem fazer a diferença 
para o time da casa.

EQUILÍBRIO 

O Ypiranga leva 
vantagem no duelo 
em São Lourenço do 
Oeste e joga por um 
empate, entretanto, 
o time de São José 
do Cedro sabe que 
não pode vacilar, 
afinal, enfrenta um 
oponente qualifica-
do e que eliminou 
o Clube Recreati-
vo Maravilha. Esse 
confronto promete 
ser equilibrado. São 
Lourenço precisa 
fazer uma partida 
com alto nível de 
concentração para 
chegar a grande 
final.

ATHLETICO-PR X INTER 

A partida será neste sábado (16), às 16h30, na Arena 
da Baixada. Time do Felipão briga pela liderança. Interna-
cional quer o topo também. Ótimo confronto entre Fe-
lipão X Mano Menezes. Furacão é o grande time do mo-
mento no Brasil. Conseguiu superar o Palmeiras por dois 
a zero. Está classificado na Libertadores e Copa do Brasil. 
Já o Inter ganhou muito com a chegada de Mano Mene-
zes. Obtendo recentemente uma classificação heroica na 
Sul-Americana. Acredito num jogo de muito equilíbrio, 
mas favoritismo para o Athletico. É um time que apre-
senta um futebol brilhante, se tornou uma equipe muito 
forte. Resta saber como ambos estão fisicamente após a 
sequência de classificações.

GRÊMIO X TOMBENSE-MG

O Grêmio não deixa o gramado derrotado há mais de dois 
meses. Sua última derrota aconteceu diante do Cruzeiro 
em 8 de maio. Desde então, teve 11 compromissos na Série 
B. Tem quatro vitórias e sete empates, a qualidade de seus 
resultados tem melhorado. Defensivamente não corre gran-
des riscos. Neste sábado (16), às 16h30, Grêmio e Tombense 
fazem o encontro de consistência. Pela campanha das duas 
equipes o palpite é de empate. Mas o Grêmio precisa triunfar 
em seus domínios. Tricolor possui o mando de campo e isso 
pesa bastante a favor do Grêmio, assim como a grande dife-
rença técnica entre as equipes.


