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Produtores rurais e motoristas relatam 
desafios e conquistas da profissão 

Com homenagens e novo pacote de 
obras, Maravilha comemora aniversário

Em Maravilha, governador confirma 
ativação da Delegacia Regional e recursos 
para nova sede da Rede Feminina 

A edição apresenta ainda um caderno em homenagem a estas duas 
classes de trabalhadores, que se orgulham da profissão escolhida

Apresentamos nesta edição uma série de reportagens sobre o desenvolvimento 
do município e homenagens que lembram mais um aniversário 
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ValORES dE VEíCulOS PaRa PCd dEfinidOS
Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Após a Medida Provi-

sória ainda do mês de março, que limitava tudo em R$ 70 mil, o 
presidente Bolsonaro “bateu o martelo” e sancionou a lei, que 
já passa a viger, no tocante aos valores para aquisição de ve-
ículos para as pessoas com necessidades especiais, ou como 
são tecnicamente chamados, de PCD’s. Após meses da MP 
1034 vigorando com o teto de R$ 70 mil, novo regramento para 
isenção de IPI começa a valer. Foi publicada no último dia 15, 
no Diário Oficial da União, a sanção da nova Lei Nº 14.183 de 
2021, aprovada antes no Congresso Nacional por duas vezes, 
em razão de emendas propostas e rejeitadas pelo Senado Fe-
deral. Com a mudança, o público PCD fica liberado para ad-
quirir veículos com isenção de IPI que tenham valor máximo 
de R$ 140 mil, além de ter a possibilidade de adquirir um novo 
carro com o benefício a cada três anos. Antes da MP, não havia 
teto e o prazo era de dois anos. Já as pessoas com deficiência 
auditiva que antes estavam incluídas, foram suprimidas.

iCmS SEguE igual
Já o teto para a aquisição com a isenção do ICMS, segue va-

lendo no importe de R$ 70 mil. Opinião minha: Poderia ser di-
ferente e, inclusive, como se trata de um tributo estadual, po-
deria haver uma mobilização para elevar este valor. Entendo 
que hoje veículos na faixa de até R$ 70 mil praticamente ine-
xistem, e mesmo que existissem, podemos tomar como exem-
plo uma pessoa cadeirante. Não há veículo na faixa de R$ 70 
mil que possa acomodar uma cadeira de rodas em seu inte-
rior. Um veículo com mais estrutura para receber uma cadei-
ra, e até mesmo adaptação para facilitar a vida de um cadei-
rante, fica acima da faixa de R$ 100 mil. Sei que há mobilização 
na ALESC para que este teto seja revisto. E ainda tramita na 
Câmara dos Deputados desde o ano de 2019 o Projeto de Lei 
Complementar 86/2019 que tem como objetivo a redução de 
exigências na concessão do benefício da isenção do ICMS pac-
tuado no Convênio 38/12 do CONFAZ. Para mim, o ideal se-
ria que fosse também de R$ 140 mil, a exemplo do IPI. Mas já 
começaria a ficar bom se chegasse pelo menos a R$ 100 mil. 
Ah, inclusive, não há no mercado veículo com transmissão au-
tomática (requisito básico para PCD) que valha apenas R$ 70 
mil. Isto por si só já inviabiliza a aquisição com este desconto. 

ERa PRECiSO TETO PaRa iPi
E por fim, acho que era preciso sim um limite para o IPI. Até 

porque se viam pessoas que adquiriam veículos de alto valor e se 
valiam da isenção do IPI por se enquadrarem como PCD’s. Lógico 
que faziam uso de direito que a lei lhes garantia. Mas como o fun-
damento das isenções era para auxiliar quem tivesse uma condi-
ção financeira não tão favorável, a falta de limite acabava ensejan-
do em caras aquisições e grandes descontos. Enfim, creio que ficou 
de bom tamanho – exceto pelo ICMS, como escrevi acima. 

CARINE ARENHARDT 

Maravilha recebeu mais de 600 novas 
doses da vacina contra a Covid-19 na noite 
de quarta-feira (21) e retomou na manhã de 
quinta-feira (22) a imunização. A aplicação 
da primeira dose estava suspensa no mu-
nicípio desde a tarde da última sexta-fei-
ra (16), devido ao baixo estoque dos imu-
nizantes, reservados apenas para aplicação 
de segunda dose. 

Nesta quinta-feira, além de retomar a 
aplicação da primeira dose para os grupos 
já atendidos, Maravilha ainda anunciou a 
ampliação da faixa etária, atendendo tam-
bém pessoas com 34 anos. Das mais de 600 
doses recebidas, aproximadamente 100 de-
las foram destinadas para trabalhadores da 
indústria. 

COVid-19 

CaSOS aTiVOS Em quEda  
Nesta semana, o município seguiu registrando queda nos casos ativos de 
Covid-19. Até a quinta-feira, o município somava 25 casos ativos, com seis 
pacientes internados para tratamento da doença. Maravilha tem ainda 174 
pessoas sendo monitoradas. O total de casos confirmados é de 5.630, dos 
quais 5.538 já se recuperaram. 

maravilha retoma aplicação da primeira 
dose da vacina e anuncia nova faixa etária

Celso Ledur/WH Comunicações 

Fila registrada na manhã de quinta-feira, com a retomada da vacinação
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LIÇÕES DE VIDA
“lembre-se de que qualquer noticiário das 
grandes redes de televisão é tendencioso.”

25 DE JULHO
DIA DO PRODUTOR RURAL E MOTORISTA

MÃOS QUE PRODUZEM E 
TRANSPORTAM RIQUEZAS PARA 

O BRASIL E O MUNDO

Central de Atendimento Atendimento 24h:
Capitais e regiões metropolitanas: 4000 1111 
Demais localidades: 0800 642 0000
Ouvidoria: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 
Deficientes auditivos ou de fala: De segunda a sexta, das 8h às 20h: 0800 940 0458 

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

>> Fugindo da crise econômica, argentinos buscam 
reorganizar a vida no Brasil <<

Alan Santos/PR

O presidente, Jair Bolsonaro, insinuou na segun-
da-feira (19) que pode desistir da candidatura à ree-
leição em 2022 caso não seja aprovada no Congres-
so a impressão dos votos das urnas eletrônicas. Em 
um discurso já recorrente, o presidente afirmou aos 
apoiadores, em frente ao Palácio da Alvorada, que 
“eleição sem voto auditável não é eleição, é fraude”.

Bolsonaro disse ainda que os votos das urnas 
eletrônicas serão auditados dentro do Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), “de forma secreta” e “pelas 
mesmas pessoas que liberaram o Lula [ex-presiden-

te Luiz Inácio Lula da Silva] e o tornaram elegível”.
Na realidade, todos as fases da votação, segun-

do o TSE, são auditáveis e podem ser acompanha-
das por integrantes dos partidos políticos do país. 
O retorno do voto impresso foi testado em 2002 e 
descartado por várias falhas no processo. “Olha, 
eu entrego a faixa para qualquer um, se eu dispu-
tar eleição...”, deixou no ar Bolsonaro. “Agora, par-
ticipar dessa eleição com essa urna eletrônica...”, 
completou, dando a entender que pode não con-
correr à reeleição se não houver a mudança.

bOlSOnaRO COgiTa dESiSTiR da ElEiÇãO dE 2022 SE nãO TiVER VOTO imPRESSO

Para fugir da crise econômica 
e das péssimas condições de tra-
balho na Argentina, Alejandro e 
os quatro filhos encararam uma 
jornada arriscada até o Brasil. A 
família atravessou um rio em uma 
balsa improvisada na fronteira 
com a Bolívia para depois chegar 
ao Paraguai e só então ingressar 
legalmente no país. Para Alejan-
dro, a mudança simboliza a possi-
bilidade de um futuro melhor. “É 
uma maravilha. Não nos sentimos 
estrangeiros ou invasores, que era 
esse um medo meu, que o povo 
interpretasse que viemos para in-
vadir, para roubar algo. Não, não. 
Viemos para somar”, comenta. 

A pandemia intensificou o 
caos que já estava em curso na Ar-
gentina. Desde 2018, o país en-
frenta uma recessão profunda, 
com preços nas alturas, aumen-
to de impostos, controle rígido do 

capital e uma moeda fraca. Para 
fugir desse cenário, muitas fa-
mílias buscam no Brasil uma al-
ternativa para mudar de vida.

Pensando nisso, o casal de 
brasileiros Sil e Marcelo Taormina 
criou um canal no Youtube para 
orientar quem quer fugir da cri-
se no país vizinho. O que come-
çou com dicas sobre documen-
tação avançou. Hoje, eles ajudam 
quem é marginalizado pelo go-
verno Alberto Fernandez a conse-
guir um lar, oferecendo itens bá-
sicos para recomeçar. “Muitos 
deles tivemos que dar um lugar 
na nossa casa, de dois, três, quatro 
dias, sete dias foi a última famí-
lia que tivemos, para que consi-
gam procurar uma casa para alu-
gar. Eles chegam aqui sem nada. 
O que mais estamos precisando 
é uma casa, um galpão, um espa-
ço físico com um banheiro para 

que as pessoas tenham onde mo-
rar por uma semana”, explica.

Apenas na Baixada Santis-
ta, onde o casal vive, já há mais de 
trinta famílias que deixaram tudo 
o que tinham na Argentina em 
busca do “sonho brasileiro”. Mar-
celo alerta que, caso as fronteiras 
sejam reabertas, há chances de 
ocorrer uma fuga ainda maior de 
argentinos para o Brasil. “Tenho 
pessoas que estão desesperada 
para viajar, têm passagem com-
prada em março e não deixam 
eles embarcarem. Se em algum 
momento abrir alguma frontei-
ra, vai ter uma explosão de êxodo, 
o pessoal vai deixar tudo e vem 
para cá respirar liberdade”, pon-
tua. Em junho, o Índice de Preços 
ao Consumidor da Argentina su-
biu 3,2%, na comparação com o 
mês anterior. Em 12 meses, a in-
flação no país chegou a 50,2%.

ANIVERSÁRIO DE MARAVILHA
Nesta semana estamos com 

nosso município de Maravilha 
de aniversário. Nos orgulhamos 
de fazer parte de sua história e 
estarmos contribuindo de todas as 

formas para seu engrandecimento. 
Parabéns povo de Maravilha. O nosso 

abraço a todos indistintamente!

Conforme prometido, Maravilha 
inicia atendimento noturno 
na farmácia pública

 
A prefeitura de Maravilha dá início a mais 

um atendimento na saúde pública do municí-
pio com a contratação de uma farmacêutica que 
vai atender no Centro Especializado em Saú-
de no período noturno, junto com o horário de 
atendimento médico que vai até às 22h. A par-
tir do dia 2 de agosto a farmacêutica Thais Fernan-
da De Marco passa a atender das 18h até às 22h.

O prefeito Sandro Donati destaca que a medi-
da facilita o acesso dos pacientes aos medicamentos 
necessários desde os que são atendidos pelo pron-
to atendimento noturno ou mesmo aquele pacien-
te que precisa buscar seu remédio e não tem condi-
ções de sair em horário comercial. Já a secretária de 
Saúde, Miriane Sartori, lembra que o município tam-
bém implantou recentemente o sistema de entre-
ga domiciliar de medicamentos para pacientes que 
atendam aos critérios do programa e agora amplia 
o acesso com a farmácia pública aberta até às 22h.

Farmacêutica Thais Fernanda De Marco vai fazer o atendimento

Divulgação

FISCALIZAÇÃO DA 
RECEITA FEDERAL

A Operação Escudo, deflagrada pela 
Receita Federal com a participação de 
mais de 70 servidores de todo o país na 
região de Foz do Iguaçu (PR), comple-
tou duas semanas no último sábado (17). 
Com uma atuação intensiva na Ponte In-
ternacional da Amizade, que liga o Bra-
sil ao Paraguai, e equipes volantes atu-
ando nas estradas da região, cerca de R$ 
10,2 milhões em mercadorias foram im-
pedidas de entrar ilegalmente no país.

Entre as retenções, foram encontra-
das muitas ocultas, algumas em com-
partimentos de veículos, fundos falsos 
de ônibus, veículos e motos, em capa-
cetes e até mesmo presas junto ao cor-
po do viajante, por baixo das vestimentas.

Percebe-se que a presença fiscal tem 
um papel fundamental no que diz respei-
to ao combate do chamado “contrabando 
formiguinha”. O registro do uso de cota de 
isenção de bagagem teve aumento expres-
sivo nessas duas primeiras semanas, sal-
tando de 1.930 para 11.467 quando compa-
rado à quinzena anterior, o que representa 
um aumento de mais de 594%. Dessa for-
ma, os chamados “laranjas” que fazem di-
versas viagens por dia trazendo mercadorias 
dentro da cota de isenção ficam registrados 
e só poderão utilizar novamente o benefí-
cio fiscal depois de transcorridos 30 dias.

RECADO
Aviso aos insatisfeitos: temos três 
países vizinhos com governos 
como vocês sonham. Boa viagem!!!

AUTORIZAÇÕES VIA INTERNET

Autorizações para viagens de menores de 
16 anos sozinhos ou acompanhados por apenas 
um dos pais ou responsáveis poderão ser feitas 
pela internet, a partir do dia 2 de agosto. O siste-
ma vale para viagens aeroviárias nacionais e será 
estendido em breve para deslocamentos inter-
nacionais, terrestres e hidroviários. A nova opção 
de Autorização Eletrônica de Viagem (AEV) está 
disponível na plataforma e-Notoriado. É um am-
biente onde podem ser realizados, além dessa 
autorização de viagem, divórcios e testamentos.

DIA DO COLONO E MOtORIStA
Registramos com 

prazer a data come-
morativa ao 
Colono e 
Motoris-
ta, que transcor-
re amanhã (25). Esta 
edição está recheada de artigos e homenagens a es-
sas duas classes, propulsoras de nossa economia. Rece-
bam, colonos e motoristas, a nossa homenagem e a gra-
tidão de trazer o pão de cada dia às nossas mesas, e o 
transporte das riquezas que o povo brasileiro produz...
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CARINE ARENHARDT 

O governador de Santa Catari-
na, Carlos Moisés da Silva, es-
teve cumprindo agenda em vá-

rios municípios do Oeste nesta semana, 
encerrando o roteiro hoje (24), em Ita-
piranga. Em Maravilha, Carlos Moisés 
esteve no final da tarde de ontem (23), 
confirmando a entrega de emendas par-
lamentares para os municípios da Ame-
rios, ativação da Delegacia Regional no 
município, recursos para a Rede Femi-
nina de Combate ao Câncer, hospitais 
e escolas, além de financiamentos pelo 
BRDE que beneficiam cooperativas. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

ROTEiRO nO OESTE
Em maravilha, governador confirma ativação da delegacia 
Regional e recursos para nova sede da Rede feminina 

eMeNdAS PARA 
OS MuNICÍPIOS 

Ainda durante a so-
lenidade em Maravilha, 
o governador anunciou 
a liberação de 87 emen-
das parlamentares, dos 
deputados estaduais de 
Santa Catarina, benefi-
ciando os municípios da 
Amerios. 

Para Maravilha foram 
anunciadas cinco 
emendas: 
- R$ 250 mil da 
deputada Ana 
Campagnolo, para a 
Secretaria Municipal 
de Saúde. O recurso 
será usado na 
aquisição de uma área 
de terra para futura 
instalação de um canil 
e para a Associação 
das Pessoas com 
Deficiência do Entre 
Rios (APCDRiOS). 

- R$ 100 mil do 
deputado ismael dos 
Santos, para realização 
de Cirurgias Eletivas no 
município 

- R$ 100 mil do 
deputado jair Miotto, 
para revitalização da 
praça no loteamento 
jardim América, no 
Bairro São josé. 

- R$ 300.000,00 do 
deputado Mauro 
de Nadal, para 
pavimentação 
asfáltica no interior do 
município 

- R$ 350.000,00 
do deputado valdir 
Cobalchini, para 
pavimentação asfáltica 
em vias públicas do 
município de Maravilha

>> deleGACIA

>> NOVA Sede dA

>> COOPeRATIVAS 

>> eSCOlAS 

ReGIONAl
Em solenidade realizada na Câmara de Ve-

readores de Maravilha, o primeiro ato oficial do 
governador foi a assinatura de um decreto que 
autoriza a ativação da 31ª Delegacia Regional 
de Polícia de Maravilha. A delegacia será ativa-
da na estrutura interna da Polícia Civil. 

A Delegacia vai prestar serviços de trânsi-
to com as demais regionais, e ter 14 municí-
pios sob a sua administração, concentrando a 
atividade de plantão de Núcleo de Inteligên-
cia, de delegacias especializadas e das estra-
tégias no enfrentamento da criminalidade de 
forma sistêmica com as demais regionais da 
diretoria de Fronteira. 

Rede FeMININA 
O governo do Estado anunciou a liberação 

de R$ 1,3 milhão para a Rede Feminina de Com-
bate ao Câncer de Maravilha. O recurso será usa-
do na construção da nova sede da Rede Femini-
na. A construção do primeiro pavimento havia 
iniciado em março, com edificação de duas la-
jes e paredes, no entanto a obra está paralisada 
pela falta de recursos. Com o montante anuncia-
do pelo governador, a obra deve ser retomada e 
o recurso ser suficiente para conclusão dos dois 
pavimentos da nova sede. 

O governador autorizou a libera-
ção de recursos, através de financia-
mento pelo BRDE, para três coopera-
tivas da região:

- CoopERATIvA REgIoNAl 
AuRIvERDE: Recursos para implan-
tação de uma unidade central de rece-
bimento, beneficiamento e armazena-
gem de grãos com capacidade estática 
de 48.000 toneladas. O investimento 
será de R$ 38 milhões, sendo R$ 32,4 

milhões de financiamento.
- CoopERATIvA REgIoNAl 

ITAIpu – Recurso para expansão e 
modernização das atividades da coo-
perativa, através de investimentos fixos, 
aquisição de equipamentos e aporte 
de capital de giro associado, destina-
dos a melhorias em várias unidades fi-
liais da empresa dedicadas à armaze-
nagem e ao beneficiamento de grãos. 
O projeto beneficia unidades em Pi-

nhalzinho, Modelo, Saudades e Cam-
po Erê (municípios da Amerios). In-
vestimento e financiamento de R$ 6,5 
milhões.

- CoopERATIvA A1 - Autoriza-
ção para contratação de operação de 
crédito para expansão e moderniza-
ção das unidades industriais e de ar-
mazenagem de grãos da cooperativa, 
no município de Palmitos. Investimen-
to e financiamento de R$ 35 milhões.

O governador também anunciou investimentos 
para as escolas da regional de Maravilha. Os recursos 
são para entrega de equipamentos e mobiliários para 
as unidades escolares. 

Carlos Moisés anunciou a liberação de recursos para 
dois hospitais da região da Amerios. Será liberado R$ 1 
milhão para Fundação Hospitalar e Assistencial de Cunha 
Porã, para aquisição de equipamentos e centro cirúrgico. 
Outro montante anunciado é de R$ 400 mil para Hospi-
tal Regional de Palmitos, para aquisição de um gerador. 

>> hOSPITAIS dA ReGIÃO

Assinatura do decreto que cria a Delegacia Regional de Maravilha, com a presença de deputados, delegado geral da Polícia Civil, Paulo Koerich, e 
lideranças regionais  

Entrega de cinco emendas para Maravilha

Entrega de recursos para construção da sede da Rede Feminina 
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Na terça-feira (27), a Cidade das Crianças Completa 63 anos de uma linda história. Nossa ci-
dade é fantástica nesse quesito. Com a chegada da data, em dias de pandemia e restrições, mui-
tas lembranças passam em nossa cabeça, trazendo saudade dos dias normais. E para lem-
brar como a Cidade das Crianças é intensa e merece voltar aos momentos de alegria coletiva e 
eventos presenciais, deixo uma imagem da gincana que participei quando era membro do Nú-
cleo de Jovens Empreendedores. A festa foi em 2017, Dia das Crianças. Nos 63 anos da cida-
de, vamos torcer ainda mais para que a vacina contra a Covid-19 chegue para toda a popula-
ção. Assim, sonhamos em voltar com a velha aglomeração saudável que a gente tanto gosta. 

Ederson abi, jornalista

AGLOMERAÇÃO QUE A GENTE GOSTA

laZER E 
COnHECimEnTO

Leituras digitais estão 
ganhando cada vez mais 
destaque, mas para quem 
não abre mão do prazer de 
folhear um livro e passar um 
tempo longe das telas, indico 
visitar a biblioteca púplica 
municipal. São milhares 
de títulos disponíveis, para 
todos os gostos, de forma 
gratuita. Vale a pena conferir 
e se encantar com tantas 
histórias e aprendizados!   

Camilla Constantin, jornalistaUTi do hospital São José
Mais uma boa notícia para Maravilha e região. Desde a última sexta-fei-

ra (16), a UTI do Hospital São José não atende mais pacientes com Covid-19. A 
decisão é baseada na queda das internações de pacientes com sintomas graves 
da doença no Estado, diminuindo assim o número de leitos reservados exclusi-
vamente para esta doença. Uma notícia que demonstra novos avanços na luta 
contra a doença, resultado da imunização da população que segue avançan-
do no país. Ainda temos um longo caminho, mas aos poucos podemos ir co-
memorando novas conquistas. A UTI do Hospital São José volta a atender pa-
cientes gerais e nesta semana já anunciou que os 10 leitos estavam ocupados.

Carine arenhardt, jornalista 

Arquivo CDL

Brincalhão de volta às criptos 
O brincalhão do mercado de Criptomoedas, Elon Musk, está 

de volta.  Ele confessou que possui Bitcoin,  Ethereum e Doge-
coin em sua carteira pessoal e que suas empre-
sas também têm. O anúncio foi feito no Twitter... 
além disso, ele disse ainda que a Tesla pode vol-

tar a aceitar Bitcoin como pagamento dos carros elé-
tricos. Vale lembrar que há pouco tempo Musk disse 
que sua empresa não aceitaria mais Bitcoin,  pois con-
sumia muita energia elétrica na mineração. Isso mos-

tra o quanto Musk é manipulador das criptomoedas. 
 

Cleiton ferrasso,  jornalista
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cheirinho de combo no ar

fÉRiaS dE JulHO Retorno às aulas está marcado para o dia 2 de agosto. Em Maravilha, haverá apenas 
atendimento de creche plantão na próxima semana

Escolas das redes estadual e municipal 
entram em recesso
CARINE ARENHARDT 

A segunda quinzena de ju-
lho vem com mudanças nos 
cronogramas das escolas. As 
tradicionais férias de julho já 
iniciaram para os alunos da 
rede estadual e municipal de 
Maravilha. O retorno está mar-
cado para o dia 2 de agosto. 

A rede municipal iniciou 
o período de recesso dos estu-
dantes na segunda-feira (19), 
para os alunos da educação 
básica dos Centros Educacio-
nais de Maravilha. A exceção 
são os alunos das creches que 
tiveram atendimento normal 
nesta semana. O período de re-
cesso nos centros de educação 
infantil começa na segunda-
feira (26) e segue até a sexta-
feira (30), no entanto o municí-

pio vai manter o atendimento 
de creche plantão para as famí-
lias que precisarem. O atendi-

mento de plantão será no CEI 
Pró Infância, próximo ao Caic.

Com relação aos servido-

res públicos que atuam nas es-
colas do município, o perío-
do de recesso será também na 

Alunos retornam para as aulas no dia 2 de agosto 

próxima semana. Conforme a 
secretária de Educação, Cleu-
samar Preuss, o município já 
encerrou o primeiro semestre 
em maio, com entrega de ava-
liações e boletins, e o segundo 
semestre encerra no dia 3 de 
setembro. O município adotou 
o sistema de ensino Aprende 
Brasil e divide o ano letivo em 
três semestres, cada um com 
sua avaliação.

REdE ESTadual 
O período de recesso da 

rede estadual de ensino teve 
início na quarta-feira (21) e 
segue até o dia 1º de agosto. 
Conforme a Coordenadoria 
Regional de Educação de Ma-
ravilha, na quinta-feira (22) e 
sexta-feira (23), as escolas re-
alizaram o conselho de classe, 

para diagnosticar dificulda-
des, destacar potencialidades 
e revisar o Plano de Ação Pe-
dagógico da Escola. Na próxi-
ma semana, as escolas serão 
sanitizadas, atendendo em 
forma de plantão, período em 
que os professores também 
estarão de recesso. 

Conforme a coordenado-
ra regional de Educação, Sirnei 
Puntel Dal Maso, os boletins 
com os registros das aprendi-
zagens dos estudantes, do se-
mestre letivo encerrado, serão 
socializados com as famílias 
nas duas primeiras semanas de 
agosto, de acordo com crono-
grama e organização de cada 
escola. O retorno dos estudan-
tes deve ocorrer, também, de 
acordo com a organização de 
cada unidade escolar.

Divulgação/Secretaria Estadual de Educação 

EdiÇãO 2021
Começa geração Empreendedora  
em maravilha

Com o objetivo de des-
pertar e estimular o espíri-
to empreendedor e a cultura 
associativista em estudan-
tes do ensino médio, come-
çou na terça-feira (20) o Ge-
ração Empreendedora 2021. 
Em sua 7ª edição, o programa 
é realizado pelo Conselho Es-
tadual do Jovem Empreende-
dor (CEJESC) e ao Conselho 
Estadual da Mulher Empre-
sária (CEME). Em Maravilha 
os encontros são realizados 
na sede da CDL e Associação 
Empresarial, liderados por 

Caroline Lowis e Jean Piaça.
Serão quatro encontros 

presenciais, além de aulas 
virtuais e uma apresentação 
da banca do Geração onde os 
jovens apresentarão pitchs, 
na dinâmica “Quero abrir mi-
nha empresa”. Os multipli-
cadores atuarão como men-
tores locais auxiliando seus 
times em todas as etapas e 
preparação para a banca. 

Como nas versões pas-
sadas, na sequência have-
rá uma seleção virtual para 
os jovens viverem um dia de 

empreendedor, onde os sele-
cionados poderão passar um 
dia com um dos empresários 
dos voluntários, o que pode-
rá acontecer de forma pre-
sencial ou remota. Confor-
me Piaça, em Maravilha 10 
jovens aderiram ao progra-
ma. “Nossa finalidade é criar 
uma geração consciente, pro-
ativa e capacitada para trans-
formar o cenário socioeco-
nômico. Estamos formando 
empreendedores, líderes e 
essa semente retornará para 
a toda a comunidade”, disse.

Em Maravilha 10 jovens aderiram ao programa

Divulgação
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ClEIToN C. FERRAsso

O MDB realizou a pe-
núltima rodada de encon-
tros regionais do Extremo
-Oeste sábado (17) a fim 
de apresentar os pré-can-
didatos a governador. Em 
Maravilha, a reunião pre-
sencial foi realizada no au-
ditório do Maravilhas Park 
Hotel e contou com a par-
ticipação de simpatizan-
tes com o partido. Na mes-
ma semana, ainda foram 
realizados encontros pre-
senciais em Dionísio Cer-
queira, São Miguel do Oes-
te, Itapiranga e Palmitos. A 
agenda será finalizada dias 
30 e 31 em Concórdia, Sea-
ra, Chapecó e São Louren-
ço do Oeste. 

MDB apresentou a prévia de candidatos que aspiram ao cargo de governador de SC

POlíTiCa Além de Maravilha, municípios da região também sediaram o 
encontro. Partido apresenta os pré-candidatos ao cargo de governador  

mdb realiza encontro regional 
visando eleições 2022 

Evento contou com a participação de políticos e simpatizantes com o partido

O partido criou uma 
agenda de reuniões pre-
senciais no mês de julho 
para apresentar os pré-
candidatos ao cargo de go-
vernador de Santa Catari-
na, sendo eles: presidente 

estadual do MDB Celso 
Maldaner, senador Dário 
Berger e o prefeito de Ja-
raguá do Sul, Antídio Lu-
nelli. Os eventos regionais, 
que seguem por todo o es-
tado até o final do mês de 

julho, estão sendo realiza-
dos mantendo as medidas 
de segurança frente à co-
vid-19. Durante os eventos, 
os emedebistas destaca-
ram a realização das pré-
vias, dando voz às bases.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

COnTORnO ViáRiO
Em brasília, Sandro donati garante elevado 
no entroncamento das bRs 282 e 158 

Ano 1  Edição 04

Julho / 2021

Notícias ALESC

Projeto visa cuidado
com animais de rua

Manifestações enriquecem 
o debate da Previdência

FOTO DA SEMANA

Professores e alunos 
mais protegidos

Suspensão do recesso 
acelera os trabalhos

Código Ambiental
é aprimorado

O Parlamento aprovou ma-
téria que trata do controle 
populacional de animais 
domésticos. Estimular a es-
terilização, o uso de chips e 
a criação de um cadastro in-
formatizado são estratégias 
para prevenir o abandono e 
o maltrato de cães e gatos. 
Além disso, o controle dimi-
nui a propagação de doen-
ças e zoonoses transmitidas 
por eles.

Cinco horas de discussão e dezenas de sugestões para a nova 
previdência estadual. Este foi o saldo da audiência pública 

que ouviu representantes de mais de 30 entidades na Alesc. Ago-
ra, as comissões poderão apresentar seus relatórios com base nos 
apontamentos da audiência. O Parlamento cumpre mais uma vez 
o seu papel democrático ao promover o diálogo entre o Estado e 
os servidores. A reforma deve ser votada no dia 4 de agosto.

Cidadania Digital, recente 
projeto aprovado na Alesc, 
prevê a capacitação de pro-
fissionais de educação para 
trabalharem com seus alu-
nos temas como aliciamento 
e uso excessivo da rede. A 
política de educação digital 
nas escolas deve ajudar a 
identificar casos de cyber-
bullying e promover a impor-
tância dos canais de denún-
cia e de apoio.

A Alesc optou, mais uma vez, 
por não ter recesso em julho. 
Devido as pautas de relevan-
te interesse, parlamentares 
seguem em intensa ativida-
de legislativa. O resultado do 
período, até o momento, foi a 
aprovação de mais dez pro-
jetos, realização de audiên-
cia pública e discussão das 
carreiras do magistério e da 
segurança pública.

Deputados aprovaram a alte-
ração no Código Estadual do 
Meio Ambiente em dois pon-
tos que tratam do lançamen-
to de esgoto em rios, lagos e 
no oceano. A atualização foi 
necessária pela nova regu-
lamentação nacional. Este 
código é responsável por 
avanços na preservação do 
patrimônio natural e também 
na agricultura sustentável.

plural | Audiência da reforma foi concorrida e contou 
com a presença de deputados, membros dos Poderes e 
instituições, além dos representantes dos servidores

foto:  Bruno Collaço/AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127

ClEIToN FERRAsso 

O prefeito de Maravi-
lha, Sandro Donati, confir-
mou a construção de um 
elevado no entroncamen-
to das BRs 282 e 158, em 
Maravilha. A estrutura en-
caixa no contorno viário 
de Maravilha, que terá iní-
cio no entroncamento das 
duas rodovias federais. 

A informação foi divul-
gada na quinta-feira (22), 
após Donati se reunir com 
o ministro de Infraestrutu-
ra e Transportes, Tarcísio de 
Freitas, e outras autoridades 

Sandro Donati, em reunião com o ministro e demais lideranças em Brasília

Divulgação

como o deputado fede-
ral Celso Maldaner. Em 
Brasília, Donati conver-
sou com o ministro so-

bre a obra e reforçou 
da importância do ele-
vado entre as BRs 158 e 
282. “A obra do eleva-

do está autorizada e nós 
vamos começar a nos-
sa do contorno tam-
bém”, disse Donati.
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COmÉRCiO lOCal Ação é realizada pelo Núcleo de Desenvolvimento 
Comercial, com participação de 18 lojas

Com promoções especiais, 
começa o maravilha em festa 

Em comemoração ao 
aniversário de 63 anos do 
município, o Núcleo de De-
senvolvimento Comercial li-
gado à Associação Empresa-
rial realiza o Maravilha em 
Festa. O cronograma con-
siste em promoções espe-
ciais em 18 lojas nucleadas 
que aderiram a ação. Cada 
empresa definirá os produ-
tos e porcentagens dos des-
contos.

O Maravilha em Festa 
começou na sexta-feira (22) 
e segue até no dia 31 de ju-
lho. “Nosso objetivo é movi-
mentar a data e oferecer ao 
cliente uma oportunidade 
promocional, uma forma de 
presentear o comércio do 
nosso município”, explica a 
coordenadora Andreza Bal-
lestreri.

Com 18 lojas participantes, comércio terá promoções especiais

Nesta semana o Núcleo 
promoveu um amigo 
secreto entre empresas 
nucleadas. A campanha 

comemorou o Dia do 
Amigo e foi uma forma 
de mostrar o laço de 
parceria e amizade entre os 

empresários. A revelação 
foi na terça-feira (20) e um 
vídeo foi compartilhado nas 
redes sociais sobre a ação.

Arquivo/O Líder

Nossa homenagem a todos 
os Colonos e Motoristas que 
movimentam o país com o 
seu trabalho e fazem a 
diferença todos os dias. 

Juntos, construímos um 
mundo melhor!

25 de julho 
Dia do Colono e do Motorista

Pelas suas 
mãos passa
o futuro 

do Brasil.

amigO SECRETO

A carteira de crédito do 
Sicoob atingiu R$ 93,8 bi-
lhões no encerramento do 
primeiro trimestre do ano, 
um crescimento de 37% com 
relação aos R$ 68,5 bilhões 
que a instituição apresen-
tou no primeiro trimestre de 
2020. As operações de crédi-
to líquidas chegam a R$ 89,1 
bilhões, aumento de R$ 24,7 
bilhões com relação ao mes-
mo período do ano anterior.

Entre os bancos comer-
ciais e cooperativas finan-
ceiras, o Sicoob é o sétimo 
colocado no ranking de ope-
rações de crédito. O Siste-
ma Financeiro Cooperativo 
(SFC) detém 5,7% de market 
share (participação no mer-
cado) em relação ao Sis-
tema Financeiro Nacional 
(SFN). Contabilizando ape-
nas o SFC, o Sicoob represen-
ta, sozinho, 44% dessas ope-
rações. Se comparado com 

cinco anos atrás, quando a 
instituição tinha uma cartei-
ra de R$ 36,9 bilhões - hou-
ve aumento de 154,2%.

Com 16 centrais e 366 sin-
gulares, o Sicoob chegou a 5,2 
milhões de cooperados, uma 
alta de 9,5% com relação ao 
primeiro trimestre de 2020. 
Somente no público Pessoa 
Jurídica (PJ), o crescimen-
to foi de 13%, saindo dos 895 
mil cooperados PJ em mar-
ço de 2020, para 1,016 mi-
lhão no terceiro mês de 2021.

De acordo com o diretor
-presidente do Sicoob, Marco 
Aurélio Almada, a instituição 
tem como propósito conec-
tar as pessoas para promover 
justiça financeira e prosperi-
dade. “Somos uma referência 
no cooperativismo e o grande 
objetivo sempre foi promover 
desenvolvimento econômico 
e social de pessoas e comu-
nidades”, disse o executivo.

OPERaÇÕES dE CRÉdiTO 
Em um ano, carteira 
de crédito do Sicoob 
cresceu 37%
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“Eu perdi mais de 9 mil tiros livres em minha 
carreira. Eu perdi quase 300 jogos. Em 26 vezes eu 
tive a bola do jogo e perdi. Eu falhei uma e outra vez 
em minha vida. E é por isso que eu consegui.”

Michael Jordan
por RAqUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

abERTuRa dE nOVaS EmPRESaS CRESCE 
47,63% nO PRimEiRO SEmESTRE Em SC

Os primeiros seis meses deste ano apontaram crescimento no nú-
mero de empresas registradas em Santa Catarina, segundo dados do Re-
gistro Mercantil da Junta Comercial de Santa Catarina (JUCESC). A alta 
foi de 47,63% em novos negócios, com 74.837 registros de janeiro a ju-
nho, contra 50.689 no mesmo período do ano passado. O saldo de no-
vas empresas representa a diferença entre as constituições e as baixas. Fo-
ram 107.268 empreendimentos constituídos e 32.431 extintos no período.

33% dos pequenos coMércios representaM 
fonte de renda coMpleMentar

Segundo uma pesquisa realizada com cerca de mil autôno-
mos e pequenos comerciantes pela plataforma de vendas e ges-
tão Kyte, ao menos 33% desses pequenos negócios representam 
uma fonte de renda alternativa. Por outro lado, 57% dos entrevista-
dos apontam o pequeno comércio como sua principal renda, sen-
do que 12,5% afirmam que as vendas viraram sua maior receita 
durante o período de pandemia. Apesar de estarem bem distri-
buídos em gênero (53,3% feminino e 46,6% masculino), os pe-
quenos comerciantes são, em sua grande maioria, jovens. Dos 
participantes da pesquisa, 63,9% têm menos de 35 anos. Abai-
xo de 44 anos, estão 93,1% dos usuários. Outro dado destacado é 
que a maioria dos entrevistados, cerca de 56,8%, trabalham sozi-
nhos, mas quase 39% já têm uma equipe de até 5 colaboradores.

ExPORtAçãO DE CARNE 
CRESCE 5,6% EM SC

Maior produtor de carne suína e segundo maior produtor de car-
ne de frango do Brasil, Santa Catarina segue ampliando mercados e 
consolidando sua presença internacional. No primeiro semestre, o es-
tado exportou mais de 775,6 mil toneladas de carnes, com um fatura-
mento que passa de US$ 1,5 bilhão, resultado que representa aumento 
de 5,6% que no mesmo período do ano anterior. Os números foram di-
vulgados pelo Ministério da Economia e analisados pelo Centro de So-
cioeconomia e Planejamento Agrícola (Epagri/Cepa). O excelente de-
sempenho nos embarques internacionais é explicado pela alta nas 
vendas para mercados importantes, como Arábia Saudita, Japão, Chi-
le, China e Filipinas. No acumulado do ano, o estado embarcou 492,6 
mil toneladas de carne de frango, gerando receitas de US$ 829,3 mi-
lhões. Já com as exportações de 283 mil toneladas de carne suína, os ca-
tarinenses obtiveram um faturamento que passa de US$ 705 milhões.

Abner Nascimento/Divulgação

GOvERnADOR DE SC 
SAnCIOnA LEI quE 
InSTITuI O PREFIS 
PARA ImPOSTOS 
Em ATRASO

O governador Carlos Moi-
sés sancionou nesta terça-fei-
ra a lei número 18.165, que insti-
tui o Programa de Recuperação 
Fiscal (Prefis-SC 2021) que viabi-
liza o pagamento de tributos em 
atraso com descontos de juros e 
multas para dívidas que vence-
ram entre março e dezembro de 
2020. Contempla débitos de Im-
posto sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços (ICMS), Impos-
to sobre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA) e o impos-
to sobre herança (ITCMD). Com 
a sanção, as medidas já estão em 
vigor. Para pagamento de débi-
to parcelado em até 60 vezes, o 
desconto será de 30% de multas 
e juros; para parcelamento em 
até 48 vezes mensais, o descon-
to sobe para 50%; pagamentos 
em até 36 vezes têm desconto de 
60%; em 24 vezes o desconto che-
gará a 75%; e em 12 meses chega 
a 80% de desconto. Quem optar 
por parcela única terá o descon-
to maior, de 90%. Entre as me-
didas previstas na lei está que o 
valor mínimo da parcela não po-
derá ser inferior a R$ 500. Caso o 
contribuinte atrase o pagamen-
to de três parcelas, o plano a pra-
zo é cancelado. O pagamen-
to em cota única deve ser feito 
até o dia 31 de agosto de 2021.

lucro líquido da 
Coca-Cola sobe 48% no 
segundo tri de 2021
A Coca-Cola reportou lucro líquido de uS$ 2,593 
bilhões no segundo trimestre de 2021, o que 
representa uma alta de 48% ante igual período 
do ano anterior. Na mesma base de comparação, 
a receita somou uS$ 10,129 bilhões, uma alta 
de 42%. Os resultados refletem a recuperação 
contínua em mercados onde a incerteza 
relacionada ao coronavírus está diminuindo, 
junto com o benefício dos baixos lucros do ano 
passado causados pela pandemia. O volume total 
de vendas cresceu 18% no segundo trimestre. 
A variação do volume é calculada com base na 
média diária de vendas do trimestre e a unidade 
de medida é o “unit case”, que equivale a 5,7 
litros. Na América do Norte, as vendas cresceram 
17%, com alta em todos os produtos após a 
recuperação da covid-19, enquanto na América 
latina as vendas totais cresceram 12%, com 
ganhos no México e no Brasil. Na Ásia, houve alta 
de 16% no volume puxada por um crescimento em 
quase todos os mercados, enquanto na Europa, 
Oriente Médio e África o avanço foi de 21%.

Salários completam 1 ano sem aumento 
real em negociações

Os salários dos trabalhadores estão há um ano sem au-
mento real (além da inflação) em negociações com patrões, 
segundo boletim divulgado nesta quarta-feira (21) pelo Sa-
lariômetro, estudo da Fipe (Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas) que analisa as relações no mercado de 
trabalho. A conclusão é feita com base em milhares de ne-
gociações de reajuste analisadas - apenas neste ano foram 
11.788. Na média delas, os trabalhadores tiveram apenas a 
reposição da inflação entre a data-base de um ano e a do 
ano seguinte. Isso aconteceu em sete dos doze meses ana-
lisados. Já as negociações que ocorreram nos outros cinco 
meses acabaram com perda do valor de compra, sendo abril 
o mês com pior resultado, com queda de 0,7%. Segundo o 
novo boletim do Salariômetro, em junho, 41,9% dos reajus-
tes concedidos ficaram abaixo da variação anual do INPC, 
30,7% tiveram patamar igual e apenas 27,4% ficaram acima.

Fotos: Divulgação
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

a PaRábOla dO quEbRadOR dE PEdRaS

Uma inteligentíssima parábola sobre estar insatisfeito consigo 
mesmo. Esta parábola tem um final surpreendente:

Era uma vez um simples quebrador de pedras que estava insa-
tisfeito consigo mesmo e com sua posição na vida. Um dia ele pas-
sou em frente a uma rica casa, em que importantes figuras frequen-
tavam. “Quão poderoso é este mercador”, pensou o quebrador de 
pedras. Ele ficou muito invejoso disso e desejou que ele pudesse ser 
como o comerciante. 

Para sua grande surpresa ele repentinamente tornou-se o co-
merciante, usufruindo mais luxos e poder do que ele jamais tinha 
imaginado, embora fosse invejado e detestado por todos aqueles 
menos poderosos e ricos do que ele. Um dia um alto oficial do go-
verno passou à sua frente na rua, carregado em uma liteira de seda, 
acompanhado por submissos atendentes e escoltado por soldados, 
que batiam gongos para afastar a plebe. Todos, não importa quão ri-
cos, tinham que se curvar à sua passagem. “Quão poderoso é este 
oficial”, ele pensou. “Gostaria de poder ser um alto oficial.” 

Então ele tornou-se o alto oficial, carregado em sua liteira de 
seda para qualquer lugar que fosse, temido e odiado pelas pessoas à 
sua volta. Era um dia de verão quente e o oficial sentiu-se muito des-
confortável na suada liteira de seda. Ele olhou para o sol. Este fulgia 
orgulhoso no céu, indiferente pela sua reles presença abaixo: “Quão 
poderoso é o sol”, ele pensou. “Gostaria de ser o sol.” 

Então ele tornou-se o sol. Brilhando ferozmente, lançando seus 
raios para a terra sobre tudo e todos, crestando os campos, amaldi-
çoado pelos fazendeiros e trabalhadores. Mas um dia uma gigantes-
ca nuvem negra ficou entre ele e a terra e seu calor não mais pôde 
alcançar o chão e tudo sobre ele. “Quão poderosa é a nuvem de tem-
pestade”, ele pensou. “Gostaria de ser uma nuvem.” 

Então ele tornou-se a nuvem, inundando com chuva campos e 
vilas, levando temor a todos. Mas repentinamente ele percebeu que 
estava sendo empurrado para longe com uma força descomunal e 
soube que era o vento que fazia isso. “Quão poderoso é o vento”, ele 
pensou. “Gostaria de ser o vento.” 

Então ele tornou-se o vento de furacão, soprando as telhas dos 
telhados das casas, desenraizando árvores, temido e odiado por to-
das as criaturas na terra. Mas em determinado momento encontrou 
algo que ele não foi capaz de mover nem um milímetro, não impor-
tava o quanto soprasse, lançando-lhe rajadas de ar. Ele viu que o ob-
jeto era uma grande e alta rocha. “Quão poderosa é a rocha”, ele pen-
sou. “Gostaria de ser uma rocha.” 

Então ele tornou-se a rocha. Mais poderoso do que qualquer 
outra coisa na terra, eterno, inamovível. Mas enquanto ele estava lá, 
orgulhoso pela sua força, ele ouviu o som de um martelo batendo 
em um cinzel sobre uma dura superfície e sentiu a si mesmo sen-
do despedaçado. “O que poderia ser mais poderoso do que uma ro-
cha?”, pensou surpreso. Ele olhou para baixo de si e viu a figura de 
um quebrador de pedras. 

CARINE ARENHARDT 

Com a queda no núme-
ro de internações em leito 
de UTI por Covid-19, o Hos-
pital São José de Maravilha 
deixa de atender pacientes 
com sintomas graves da do-
ença e que precisam de tra-
tamento intensivo. A UTI 
volta a atender pacientes 
gerais nos 10 leitos. A uni-
dade de tratamento inten-
sivo estava desde fevereiro 
atendendo apenas pacien-
tes com Covid-19. 

Com a mudança, o hos-
pital de Maravilha mantém 
apenas o atendimento para 
pessoas com sintomas mais 
leves da doença, que pos-
sam ser internados em leito 
de enfermaria. Pacientes de 
Maravilha e região com Co-
vid-19 que precisem de UTI 
serão atendidos em São Mi-
guel do Oeste ou Chapecó. 

O pedido para que a 
UTI de Maravilha deixasse 
de atender pacientes com Co-
vid-19 foi feito pela Central Es-
tadual de Regulação de Leitos, 

quEda naS inTERnaÇÕES Maravilha vai atender apenas pessoas com 
sintomas mais leves da doença, que possam ser internados em leito de enfermaria

uTi do Hospital São José deixa de 
atender pacientes com Covid-19

Entrada da uTi do hospital São josé 

Arquivo/O Líder

devido à queda nas internações 
em todo estado.

Na última semana, quan-
do a mudança foi anunciada, 
o hospital informou que cin-
co pacientes estavam interna-
dos em leito de UTI, os quais 
já tiveram o diagnóstico de Co-

vid-19 confirmado. No entan-
to, eles permaneceram sendo 
atendidos na unidade por já te-
rem mais de 20 dias de interna-
ção e serem considerados pa-
cientes pós-covid - tratando 
complicações da doença, mas 
que já passaram do período de 

transmissão. 
Na manhã de segunda-

feira (19) o Hospital São José 
informou que já estava com 
100% da UTI ocupada, com 
pacientes pós-covid, doen-
ças neurológicas, insuficiên-
cia hepática e renal. 

O Sicredi já está reali-
zando operações de crédito 
na nova fase do Programa 
Nacional de Apoio à Micro-
empresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronam-
pe), que agora passa a ser 
permanente. São inicial-
mente R$ 1,4 bilhão dispo-
níveis na instituição, mas 
que podem atingir o teto 
de R$ 9,1 bilhões de acor-
do com a divisão de recur-
sos com outras instituições 
financeiras participantes. 

O Pronampe continua 
sendo destinado às mi-
cro e pequenas empre-
sas, com limite de fatura-
mento anual de R$ 360 mil 
e R$ 4,8 milhões, respecti-
vamente. O crédito é limi-
tado a 30% da receita bru-

CRÉdiTO

Sicredi passa a operar Pronampe de 
forma permanente

ta anual das empresas com 
mais de um ano de existên-
cia e até 50% do capital so-
cial ou 30% da média de fa-
turamento mensal de novas 
empresas (será considera-
do o maior valor entre os 
dois) para novas empresas. 

Na prática, o limi-
te máximo fica em R$ 108 
mil para microempre-
sas e R$ 150 mil para em-
preendimentos de peque-
no porte. Eventuais valores 
contratados nas fases an-
teriores do programa in-

fluenciam no teto de em-
préstimo. As condições do 
financiamento são de ju-
ros igual a Selic + até 6% 
ao ano, com prazo de 48 
meses, já incluindo a ca-
rência para o pagamen-
to da primeira parcela.

Os créditos obtidos 
via Pronampe pelos asso-
ciados do Sicredi podem 
ser utilizados para capital 
de giro. Isso permite, por 
exemplo, a aquisição de 
máquinas e equipamen-
tos, a realização de refor-
mas e pagamentos de des-
pesas operacionais, como 
salário dos funcionários, 
contas de água, luz e alu-
guel, compra de matérias 
primas e mercadorias, en-
tre outras finalidades. 

Nas fases anteriores o Sicredi realizou mais de 40 mil operações, totalizando 
R$ 2 bilhões em crédito

Divulgação
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por DR. GEOvANI DELEvAtI

MEDICINA E SAÚDE

O hospital São josé de 
Maravilha realizou 
no último dia 10, 

procedimentos cirúrgicos de alta 
tecnologia para o tratamento 
de doenças da próstata. As 
cirurgias realizadas foram de 
enucleação prostática com 
laser holmium (holEP). Esta 
nova técnica é uma cirurgia 
minimamente invasiva que 
utiliza um laser de alta potência 
para desobstruir pacientes que 
possuem próstatas volumosas, 
conhecidas no meio médico 
como hiperplasia Prostática 
Benigna. 

Conforme explicação do 
médico urologista do hospital 
São josé, Bruno Neves, a cirurgia 
é realizada através da uretra e 
utiliza um laser para remover 
a parte obstrutiva da próstata 
(adenoma), responsável pela 
obstrução do canal urinário, 
aliviando os sintomas obstrutivos 

como: jato fraco, sensação 
de urina incompleta, esforço 
miccional, entre outros.

Quando comparada a outras 
técnicas, o holEP permite 
uma melhor desobstrução 
cursando com um aumento do 
fluxo urinário de forma mais 
duradoura. “A chance dessa 
próstata voltar a crescer é muito 
pequena”, afirma. Como utiliza 
um laser de alta tecnologia a 
cirurgia se torna mais segura pois 
o risco de sangramento é menor 
e os pacientes podem receber 
alta de forma mais precoce. Na 
grande maioria dos casos a alta 
é em menos de 24 horas e o 
retorno desses pacientes para 
a sua vida cotidiana também é 
de forma mais breve”, explica o 
médico urologista. 

Para realizar estas cirurgias 
inéditas, o urologista Bruno 
Neves e sua equipe contaram 

com a presença do médico 
urologista Thiago hota, de 
Curitiba, com ampla experiência 
nesse tipo de procedimento. O 
médico que é destaque nacional 
em enucleação vem percorrendo 
todo o Brasil, levando esta 
técnica. Fizeram parte da equipe 
os médicos urologistas Marcelo 
Zeni de Chapecó, Eduardo 
Miranda e Francisco Marconato, 
de Tubarão, que disponibilizaram 
o laser de alta Potência lumenis 
Pulse 100h, único no estado até 
o presente momento.

Conforme o dr. Bruno Neves, 
o objetivo é manter a realização 
destas cirurgias no hospital 
São josé, atendendo novos 
pacientes. O procedimento já 
é realizado com frequência em 
grandes centros e agora passa 
a estar disponível também 
para a região Oeste de Santa 
Catarina.

Procedimentos minimamente invasivos são usados para o tratamento de problemas na próstata

hospital São josé de Maravilha realiza 
cirurgias inéditas no Oeste de Santa Catarina

Arquivo/O Líder
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PaRa OS quE RiEm alEgREmEnTE, abRE-SE a 
PORTa da SaÚdE E da fEliCidadE

O sorriso alegre e o sentimento de gratidão produzem san-
gue puro e sadio. Por mais remédios que alguém tome para esti-
mular a produção de sangue, isso de nada lhe adiantará se ele esti-
ver turvando o sangue com a mente sombria. Muitos 
doentes não conseguem a cura por essa razão. Dete-
riorando-se a mente, deteriora-se o corpo; deterio-
rando-se a mente, deterioram-se os negócios. Diz-se 
que “a felicidade entra no lar onde soam risos de ale-
gria”. Nenhum método de promover a saúde e a 
felicidade é melhor do que o sorriso alegre.

JULHO
26 DE

CARINE ARENHARDT 

A escolha do dia 26 de julho para 
homenagear aos avós tem um signifi-
cado especial. É nesta data que se ce-
lebra o dia de São Joaquim e Santa 
Ana, os avós de Jesus Cristo.  Já a ideia 
de ter um dia especial no calendário 
para eles veio da portuguesa Ana Elisa 
do Couto, avó de seis netos. Ela acre-
ditava na necessidade de promover 
esta homenagem, valorizando mais 
os avós e conseguiu com que em 1980 
a data fosse reconhecida, sendo atu-
almente celebrada no mesmo dia em 
Portugal e no Brasil. 

Quem já viveu a chegada de um 
neto sabe muito bem o que represen-
ta ser vovô ou vovó. Os filhos dos filhos 
fazem sentir um amor em dose dupla. 

É assim para os avós Ilda e Sér-
gio Bourscheid, moradores de Ma-
ravilha. As netinhas Sofia Helena, de 

cinco anos e Isabel Cecília, de 
dois anos, moram em Cha-

pecó, mas estão sempre 
por perto dos avós. 

Ilda conta que 

vai bastante para Chapecó ajudar a 
cuidar das netas e elas também visi-
tam bastante os avós em Maravilha. 

Nesta semana, inclusive, Sofia e 
Cecília estão em Maravilha, tornando 
os dias mais alegres e agitados. Para 
Ilda, vivenciar o nascimento das ne-
tas lhe fez lembrar o sentimento de se 
tornar mãe e um amor indescritível. 
“Quando estão aqui em casa, nada 
fica arrumado, mas é uma alegria 
enorme ter elas por perto. É muito 
bom ser vovó, as vezes a gente é como 
mãe pra elas também”, conta.  

O mesmo sentimento é vivi-
do pelo vovô Sérgio, que transborda 
amor quando fala das netinhas. “Ser 
vovô é a melhor coisa do mundo, não 
tem nada mais gratificante. Eu brin-
co de esconde-esconde com elas, eu 
amo elas demais. Agora que elas estão 
aqui em casa não tem coisa melhor no 
mundo. E elas também amam a gen-
te, o vovô e a vovó são tudo pra elas, é 
muito gratificante”, afirma. 

ilda descreve a alegria de ser vovó

Sérgio junto com as netas Sofia e isabel

Fotos: Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

aO TElEfOnE fixO
Todas as pessoas que aten-

dem ao telefone dentro de uma 
empresa deveriam receber um 
treinamento adequado sobre 
como falar corretamente. Quan-
do atendemos o telefone, prova-
velmente estamos lidando com 
clientes e fornecedores. Ao falar-
mos ao telefone, estamos trans-
mitindo um cartão de visita da 
empresa. Além disso, involun-
tariamente outras pessoas a sua 
volta estarão ouvindo a conversa.

Ao telefone, não devemos fa-
zer uso de algumas expressões 
inadequadas, como chuchu, 
meu bem, querida, fofa, paixão, 
gatinha, bonitinha, bela. Procure 
ser solícito e resolver o problema 
de quem está ligando. Lembre-
se: você nunca sabe com quem 
está falando, portanto, capriche: 
seja gentil e simpático para dei-
xar uma boa impressão sua e de 
sua empresa.

aO CElulaR
O polêmico aparelho tele-

fônico que fica sempre conos-
co cria um vínculo vicioso de 
dependência que precisamos 
discernir a melhor maneira para 
utilizá-lo sem causar desconfor-
to e desrespeito humano. Antigo 
símbolo de status, esse aparelhi-
nho é útil e prático. Considerado 
uma necessidade e comodida-
de por muitos, ele também é um 
meio de transações comerciais, 
gerando lucros e por isso muitas 
vezes é colocado em primeiro lu-
gar, sendo a sua utilização desres-
peitosa e gananciosa.

Ter um celular é confortável, 
mas deve ser usado com parci-
mônia e consideração com os 
circunstantes, tendo a obser-
vância para algumas regras do 
bom uso gerador de civilidade:
• Ao falar ao celular, é comum 
aumentarmos o tom de voz. 
Procure falar baixo. Seja 
discreto, afinal, a conversa 
só interessa a você e a quem 
está do outro lado da linha.
• Antes de atender uma 

ligação, caso esteja na 
presença de pessoas, 
peça licença e atenda 
discretamente.
• Quando for efetuar uma 
ligação informe o seu nome, 
cumprimente o interlocutor e 
somente depois fale sobre o 
assunto desejado.
• Quando alguém iniciar um 
diálogo muito longo para o 
qual você não deseja escutar, 
peça licença informando a 
pessoa que posteriormente 
fará contato com ela e 
exponha motivos ou combine 
outro horário para a ligação.
• Respeite os horários: ligar 
depois das 8h e antes das 
22h; somente são autorizadas 
ligações fora deste horário 
a pessoas íntimas, em caso 
de urgência ou contato pré-
estabelecido.
• lembre-se de quando 
estiver com uma pessoa e 
atender a ligação do celular, 

não alongar a conversa pela 
inconveniência em deixar 
alguém por muito tempo 
esperando.
• Não atenda o celular 
quando estiver em audiência 
solicitada por você. É falta de 
consideração com a pessoa 
que lhe reservou um tempo 
para atendê-lo.
• Não atenda o celular no 
carro em movimento, em 
reuniões, no teatro, cinema, 
concerto.
• A regra diz que também não 
podemos atendê-lo em mesa 
de restaurante, andando 
na rua e na praia, porque 
atrapalhamos o sossego 
das outras pessoas que 
estão ali para divertirem-se 
e não para ficar escutando 
conversas. Também 
pela falta de atenção que 
oferecemos a quem está ao 
nosso lado e por motivo de 
segurança pela distração em Excelente final de semana a todos!

Fonte: Livro “Etiqueta, manual básico do 
comportamento”, de Denise Sobral de Melo 

Rambo -Colunista Alayde de Oliveira Santos.

lembre-se: a finalidade 
do celular é agilizar 
sua comunicação com 
o mundo, mas não se 
transforme num escravo do 
aparelho. É importante agir 
com elegância, discrição 
e, sobretudo, ética na 
comunicação, sendo mais 
um passo importante 
para seu sucesso.

ETIQUETA AO TELEFONE: FIXO OU CELULAR
andar falando num celular. 
Acredito que o nosso bom 
senso adaptará esta regra nos 
dias de hoje.
• O celular pode ser atendido no 
trabalho, em casa de amigos, 
em cafés, em bares, no carro 
quando estiver parado, em 
salas de espera, lojas, em filas, 
em corredores, etc.

Estamos progredindo mui-
to no campo das telecomuni-
cações, ganhando conforto, ra-
pidez de mensagens, eficiência 
nos negócios, mas devemos 
atentar para o direito de priva-
cidade e respeito ao próximo.

Sempre que estiver em am-
biente de negócios, desligue o 
celular. Caso esteja aguardan-
do uma ligação importante, 
avise com antecedência aos 
demais e peça licença para 

atender a ligação. Afaste-se do 
local e seja breve. 

Nunca ligue para o celular de 
seus clientes para vender produ-
tos ou serviços. É deselegante e 
também invasão de privacidade, 
causa uma impressão negativa 
de você e de seus negócios, uma 
vez que celular é considerado 
algo de uso particular, então pro-
cure sempre contatar seus clien-
tes no telefone comercial. 
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine

maiOnESE dE 
COuVE-flOR

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 61

BMR
BOLODEROLO

FITATSITE
BUSTIETI
ILACEDER
FIMUARO

MENTALIDADE
RACORLA
RCESARV

VENOSOEME
IESLUAN

FRUTOSERT
ATERGURU

REISPOR
MONOGRAMA

Espécie
de rocam-
bole típico

de PE

Forma
reduzida
de "está"

Endereço
no link no
portal da
internet

Ficar bem 
na (?): cau-

sar boa
impressão

Item como
a bolsa ou

o cinto
(moda)

O pino do
meio, em
tomadas

modernas

Apelido
da

cantora
Alcione

O sangue
pobre em
oxigênio
(Fisiol.)

Musa (?),
status 

de Ariana
Grande

(?)
Santana,
cantor

brasileiro
Unidade de
Pronto A-
tendimen-
to (sigla)

Açúcar
presente
no néctar
e no mel

Guia
espiritual
(p. ext.)

Nome da
letra M

Perna, em
inglês

Naquele
lugar

Acusado
de crime

Matiz
Prêmio do

Cinema
francês

Colocar

Roentgen
(símbolo)

Desacom-
panhado

Papai, em
inglês

Corpete
curto e

sem alças

Não
existe no
círculo
vicioso

Perigosa toxina pre-
sente em alimentos

enlatados estragados
Elogios (fig.)

Argola
Um dos
Pecados
Capitais

Estrelou nos anos 
1980 a peça "Piaf, a 
Vida de uma Estrela 

da Canção"

Pacote turístico adqui-
rido por amantes de

esportes radicais

Estar de
acordo

Examinei
o texto 

Amon-(?),
divindade
do Egito

faraônico

Modo de
pensar 
de uma
época

Restringir
Davi e

Salomão
(Bíblia)

Sinal
aposto
pelo

artista em
sua obra,
servindo
como as-
sinatura

A interpretação ao pé da letra

Atento aos
detalhes

 3/dad — leg. 4/teen. 5/cesar. 6/bustiê. 9/monograma. 12/bibi ferreira.

ESPaÇO gOuRmET

ingREdiEnTES
3 xícaras de couve-flor
1 colher (sopa) de suco de limão
1/3 de xícara de azeite
1 dente de alho
sal a gosto
pimenta a gosto

mOdO dE PREPaRO
Corte a couve-flor em pedaços pe-
quenos e cozinhe até ficar bem ma-
cia. Em um liquidificador, coloque a cou-
ve-flor cozida e os outros ingredientes. 
Bata até adquirir uma mistura homo-
gênea e com a consistência desejada. 

Já comentei aqui que um 
dos motivos de acharmos que 
as pessoas são mais elegantes no 
inverno é a questão das camadas 
de roupas. E os cachecóis contri-
buem muito para isso, além de 
nos ajudarem a nos esquentar-
mos mais um pouquinho! Quer 
saber quais são as formas de usá
-los mais estilosas do momento? 
Vou te contar!

Em primeiro lugar, aquelas 
amarrações diferenciadas que 
usávamos há algum tempo es-
tão meio passadas, o melhor é 
usar seu cachecol mais jogado, 
só passando por trás do pesco-
ço e ficando solto na frente ou 
ainda com uma única volta no 
pescoço.

Os modelos que mais têm 
feito sucesso no hemisfério nor-
te são aqueles que mais parecem 

CACheCóIS 
para um inverno mais estiloso

um cobertor, são bem grossos 
e grandes, os famosos maxi ca-
checóis. Eles são usados não só 
no pescoço, mas nos ombros e 
peito também, um verdadeiro 
cobertor para a rua!

Sobre a combinação de 
cores, as opções são muitas! 
Pode-se criar um look mono-
cromático (em que se utiliza 
apenas uma cor, podendo ser 
de tons diferentes). Outra op-
ção é montar um look que o 
cachecol combina com algu-
ma das outras peças. Ainda dar 

um destaque total para o ca-
checol, escolhendo um mode-
lo que tenha cor totalmente di-
ferente do restante do look.

E engana-se quem pensa 
que eles não vão bem em am-
bientes mais formais como 
de trabalho, até porque ele é 
super indicado para os ho-
mens usarem em trajes for-
mais com terno, por exemplo. 
Nestes casos, só é indicado 
preferir modelos de cachecol 
mais delicados, lisos e em co-
res mais neutras.
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Vitrine

por EStELA SERPA
áREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Quem comemorou mais um ano de vida no último dia 24 
é a colaboradora do grupo Wh Comunicações Silvana 
Ruschel, parabéns, felicidades sempre! 

Fabiane, que neste teu aniversário Deus te 
abençoe muito, tudo de melhor sempre. 
Felicidades! Glaucia, agradecer a Deus por esse ano que passou e 

pedir que Ele continue guiando e abençoando a cada 
passo que você trilhar. Felicidades. 

lidiane, que papai do céu te abençoe e te guarde. 
Continue sendo essa pessoa batalhadora e 
encantadora que és. Felicidades. 

Marcelo, parabéns por mais um aniversário. 
Tudo de bom sempre. Felicidades. 

Suélin, que nesta nova etapa todos os teus 
sonhos se tornem realidade. Que você seja 
muito feliz. 
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EVANDRO SAAD
O jornalista e advogado 
Evandro Saad morreu 

no dia 20 de julho, 
aos 50 anos, vítima de 

câncer. Focado na cobertura de 
shows e eventos de Santa Catarina, 
o comunicador alcançou sucesso e 
respeito dos jovens catarinenses.

MIGUEL BICCA
O cantor e compositor 
nativista Miguel Bicca 
morreu no dia 21 de 

julho, aos 80 anos, vítima 
de câncer. É autor de canções como 
Guassupiano, Costeiro, Cantiga de 
Rio e Remo e joão Campeiro. Suas 
composições abordam, principalmente, 
a temática do Rio uruguai e a vida 
no campo. Além da música, editou o 
livro Estradeando, em 1979, que traz 
poemas e contos escritos por ele.

LIVRA INÊS ZENI
Faleceu no dia 18 de julho, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 85 
anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Guaraciaba e sepultado 
no cemitério municipal.

ADELINO DOS SANTOS
Faleceu no dia 18 de julho, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, 
aos 60 anos. Seu corpo foi velado no 
salão comunitário da linha Nova e 
sepultado no cemitério municipal de 
Tigrinhos. 

JACIRA DA SILVA RUBIN
Faleceu no dia 19 de julho, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
50 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica da linha Novo Sarandi, em 
São josé do Cedro, e sepultado no 
cemitério da comunidade. 

MIRASSI VARGAS
Faleceu no dia 19 de julho, no hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
55 anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Evangélica Assembleia de Deus a 
Noiva do Cordeiro de Deus e sepultado 
no cemitério municipal de Belmonte. 

DILA DOS SANTOS
Faleceu no dia 20 de julho, no hospital 
São Paulo de Xanxerê, aos 63 anos. 
Seu corpo foi velado na comunidade de 
Três Passos e sepultado no cemitério 
da comunidade de Três Passos. 

ObItuÁRIO

Policiais rodoviários 
federais participaram na 
manhã de segunda-fei-
ra (19), em Flor do Sertão, 
do curso de empreendedo-
rismo para jovens chama-
do “Projeto Parceiro Anjo”. 
Alunos entre 14 e 17 anos 
receberam da PRF instru-
ções de conduta sustentá-
vel e segura no trânsito.

Estiveram presentes 
11 jovens, além de pro-

fessores e representantes 
da prefeitura. O objetivo 
do projeto Parceiro Anjo 
é despertar o espírito em-
preendedor nos jovens, 
impactando especialmen-
te em suas escolhas e deci-
sões profissionais. O pro-
jeto utiliza metodologia 
do Programa Crescendo e 
Empreendendo do Sebrae 
e totaliza 40 horas de estu-
dos e atividades práticas.

TRânSiTO

Jovens recebem 
curso de condutas 
sustentáveis

Divulgação/ PRF

Alunos entre 14 e 17 anos receberam orientações

MuNICípIOS

ELZA FERRAZ FERREIRA
Faleceu no dia 20 de julho, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 83 
anos. Seu corpo foi velado na igreja 
Católica de Romelândia e sepultado no 
cemitério municipal.

ARI BAUER
Faleceu no dia 20 de julho, no hospital 
São josé de Maravilha, aos 72 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

PAULO TIBIRIÇA POMPERMEYER
Faleceu no dia 20 de julho, no hospital 
Regional Terezinha Gaio Basso, aos 

83 anos. Seu corpo foi velado na 
igreja Católica do Bairro Andreatta e 
sepultado no cemitério do Bairro São 
Gotardo. 

ANA DE OLIVEIRA SEBBEN
Faleceu no dia 21 de julho, aos 80 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
do Bairro Santa Rita e sepultado no 
cemitério do Bairro Santa Rita. 

ANTÔNIO SCHIO
Faleceu no dia 21 de julho, no hospital 
São lucas de Guaraciaba, aos 98 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
São joão Batista da linha Ferreira e 
sepultado no cemitério da comunidade.

Em comemoração aos 63 
anos, o município de Cunha 
Porã promoveu na noite de terça-
feira (20) uma live show de ani-
versário. A transmissão foi reali-
zada a partir das 19h, através das 
redes sociais da prefeitura. 

Para iniciar a live, foi apre-
sentado vídeo em alusão ao ani-
versário, homenageando a força 
econômica e familiar da cida-
de. O evento contou ainda com 
apresentações artísticas e cul-
turais de diversos talentos, com 
espaço democrático de apre-
sentações de grupos de coral, 
dança, canto, instrumental, en-
tre outros.

A prefeita, Luzia Vacarin, 
e o vice, Rafael Boer, deixaram 
mensagens de parabéns ao mu-
nicípio, assim como as demais 
lideranças políticas locais. Na 
ocasião, foi ressaltado o pro-
gresso, a credibilidade, cresci-
mento e o despontamento de 

COmEmORaÇãO Transmissão foi realizada a partir das 19h, através 
das redes sociais da prefeitura.

Cunha Porã realiza live show 
no aniversário de 63 anos

Evento foi promovido nas dependências do Esporte Clube de Cunha Porã

Cunha Porã na região. O ápice 
foi o anúncio de conquistas em 
seis meses de administração, 
que totalizaram mais de R$ 4 
milhões, entre recursos estadu-
ais e federais.

Para finalizar, a noite con-
tou ainda com apresentação da 
Banda Pérola Negra. “Essa foi 
uma noite marcante para Cunha 
Porã. Uma homenagem do ta-
manho que o município mere-

ce. A administração agradece a 
todos os envolvidos na organi-
zação e todos que fizeram parte 
deste aniversário de 63 anos da 
nossa querida Cunha Porã”, de-
clara a prefeita.

Divulgação
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Maravilha comemora 63 anos com 
obras e investimentos

Celebrar a história,olhar para o futuro! 63anos

Avenida Anita Garibaldi trecho no entroncamento 
com a escola João XXIII Avenida Presidente Vargas

Novas obras lançadas em comemoração
ao aniversário da cidade

Nova ponte na Avenida 7 de Setembro

Construção de nova creche, no Loteamento Nosso Sonho

As festividades dos 63 anos de Maravilha foram 
suspensas devido ao cenário inseguro provocado 
pela pandemia da Covid-19 e deram lugar a um 
amplo programa de investimentos públicos que a 
administração vem trabalhando desde o início de 
2021 e com novos anúncios programados para o 
segundo semestre do ano.
 
Um ato em homenagem às vítimas maravilhenses da 
Covid-19 está programado para a data o�cial do 
aniversário: 27 de julho. O município aderiu ao proje-
to Bosque da Memória e vai fazer o plantio de árvo-
res em uma área pública no Loteamento Seminário 
onde também está sendo projetado um jardim 
público que será chamado de Jardim das Emoções. 

O prefeito Sandro Donati destaca os principais 
investimentos garantidos para a cidade no 
primeiro semestre de 2021 com obras previstas 
para o segundo semestre. O início da abertura do 
traçado do contorno viário de Maravilha, uma 
reivindicação de muitas décadas, está entre as 
principais. Donati explica que é o primeiro passo 
para que o trajeto seja um corredor de transpor-
tes e consequentemente de desenvolvimento 
para Maravilha e região. Outras obras de pavi-
mentação asfáltica, obras na saúde e na educação 
também estão entre os investimentos públicos 
programados. 

INÍCIO DAS OBRAS DO CONTORNO VIÁRIO
O traçado de 9,5 quilômetros e a pavimentação de 
mais 1,5 quilômetro são as primeiras etapas da obra. 
No local duas cooperativas já preparam as futuras 
instalações. O contorno será um corredor viário que 
vai transformar a região em termos de logística e 
retirar do centro de Maravilha o �uxo de trânsito 
pesado.

NOVA CRECHE EM ANDAMENTO
Em andamento no loteamento Nosso Sonho uma 
creche com capacidade para atender 300 crianças 
está sendo construída. 

PONTE NA AVENIDA 7 DE SETEMBRO EM OBRAS
Também em andamento está a construção da 
ponte na Avenida 7 de Setembro, ao lado da CDL e 
Associação Empresarial de Maravilha. Reivindicada 
há muitos anos, a estrutura melhora o �uxo do 
trânsito e a vazão das águas do rio Iracema já que 
vem para substituir uma pequena passarela que é o 
único acesso no local e exclusivo para pedestres.

NOVAS PAVIMENTAÇÕES NA ÁREA RURAL
Mais duas comunidades rurais de Maravilha terão 
trechos de asfalto. Na Linha Consoladora a comuni-
dade de�niu a pavimentação da sede em direção à 
BR-282. Já a Linha São Paulo terá o acesso completo 
da BR-282 até a sede da comunidade. Em andamen-
to está a pavimentação de um trecho saindo do 
Bairro União até o campo do Vasco. 

O prefeito Sandro Donati e o vice-prefeito Jonas Dall Agnol 
farão o anúncio de mais um pacote de obras em comemora-
ção aos 63 anos da cidade. Na segunda-feira, 26 de julho, uma 
live será transmitida do gabinete anunciando investimentos 
de mais R$ 6 milhões contemplando as seguintes obras: 
- Restauração total da Avenida Anita Garibaldi 
- Revitalização da Avenida Presidente Vargas
- Reper�lamento asfáltico na Rua Silvio Noronha (1 trecho)

- Construção dos dois pavimentos 
superiores no Centro Especializado em 
Saúde
- Restauração da escadaria do Bairro 
Bela Vista
- Construção de praça no Loteamento 
Rigoni 
- Construção de praça com campo de 
areia no Loteamento Nova Morada
- Construção de Passeios públicos
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REGISTROS
Concurso conta com centenas de fotos na umbrella Street

RUA DE 
GUARDA-CHUVAS

Em abril, mais de cem guarda-chuvas 
coloridos foram instalados na Praça Padre 
josé Bunse. Além do embelezamento do 
espaço, a iniciativa teve como objetivo 
levar mais cor e alegria em um momento 
de incertezas em razão da pandemia de 
coronavírus.
A moda de usar guarda-chuvas suspensos 
pelas ruas iniciou na pequena cidade de 
Águeda, em Portugal, e logo ficou famosa, 
fazendo parte de vias em Paris, Rio de 
janeiro, Porto de Galinhas, Florianópolis e 
outras. A decoração deve permanecer no 
local até a colocação dos enfeites natalinos.

CAMIllA CoNsTANTIN

Encerrou no último dia 17 o pra-
zo para participar do concurso que irá 
premiar as três melhores fotografias da 
Umbrella Street, na praça Padre José 
Bunse. Os vencedores serão conhecidos 
segunda-feira (26), em live nos canais 
oficiais da prefeitura, a partir das 15h30.

A instalação artística está fazendo 
sucesso nas redes sociais e a missão dos 
jurados não foi fácil: foram centenas de 
imagens participando do concurso. Os 
prêmios são de R$ 1 mil, R$ 500 e R$ 250.

A ação, organizada pelo Departa-
mento de Cultura e Assessoria de Co-
municação da Prefeitura, foi idealizada 
pelo médico cardiologista Evandro da 
Silva Nicola. “Agradecemos demais ao 
Dr. Evandro por ter provocado essa chu-
va de alegria, cores e imagens deste es-
paço tão simples, mas tão querido pela 
comunidade. Quem ganhou foi Maravi-
lha, que completa 63 anos e tem como 
melhor presente tantas pessoas maravi-
lhosas cuidando dela”, destacam. Fotos criativas e coloridas tomaram conta das redes sociais

Reprodução/ Instagram
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A SERVIÇO DA VIDA

Com 65 anos de atendimento, hospital São josé é um 
capítulo importante na história de Maravilha 
CARINE ARENHARDT 

De aniversário no mesmo 
mês do município, o Hospital 
São José completou 65 anos de 
atendimento no último dia 9 e 
representa um capítulo cheio de 
orgulho na história de Maravi-
lha. Fundado em julho de 1956, 
a instituição nasceu de um so-
nho de lideranças, sócios funda-
dores e da pequena comunida-
de local. A capacidade inicial era 
de seis leitos, um médico e qua-
tro colaboradores. A entidade fi-
lantrópica teve sua história mar-
cada por grandes conquistas e 
atualmente conta com 156 cola-
boradores. 

Um trabalho sério que co-
loca Maravilha como referência 
na área da saúde para diversos 
municípios da região. Com uma 
área de 4.800 m², o hospital tem 
atualmente 93 leitos de interna-
ção, sendo 10 deles de UTI. Mui-
to diferente do início da sua his-
tória, em 2021, a unidade conta 
com diversas especialidades,  
com profissionais formados em 
clínica geral, obstetrícia, gine-
cologia, cirurgia, urologia, car-
diologia, anestesiologia, otor-
rinolaringologia, ortopedia, 
traumatologia, radiologia, pe-
diatria, oftalmologia, vascular, 
cirurgia plástica, neurocirurgia, 
fonoaudiologia, fisioterapia, as-
sistência social, nutrição, bio-
químicos, psicologia, farmácia, 
enfermagem, serviço de apoio, e 
setor administrativo. 

Um dos grandes marcos de 
sua história, foi a inauguração 
de uma Unidade de Terapia In-
tensiva, em 2011. Confira a se-
guir as principais conquistas dos 
últimos anos. 

Desejamos evoluir sem-
pre e para atingirmos 
os nossos objetivos, 
não basta planejamen-

to é preciso uma equipe comprometi-
da. Ao chegarmos aos 65 anos muitas 
mudanças e conquistas ocorreram, o re-
sultado obtido nos orgulha, demons-
tra que o caminho trilhado está correto 
e que serve de estímulo para mais traba-
lho.” Nilvo José Dondoerfer, presidente

Sempre estamos evoluindo 
para atingirmos os 
nossos objetivos, não 
basta planejamento é 

necessário organização e agilidade além 
de uma equipe com disciplina e foco. Ao 
chegarmos aos 65 anos, tivemos ao longo 
desses anos muitas conquistas devido ao 
comprometimento de toda a administração, 
diretoria, direção e colaboradores.” Neiva 
Rossa schaefer – Diretora Executiva

Fotos: Divulgação

Estrutura do hospital em 1956, quando foi fundado Estrutura atual do hospital São josé

Atual diretoria gestão 2016/2022, presidida por Nilvo josé Dondoerfer

PRinCiPaiS aVanÇOS 
2005/2006: implantação do plantão hospitalar 24 horas, com 
especialidades  
2009: Remodelação do centro cirúrgico, com novas salas 
2012: Readequação da lavanderia do hospital 
2011: inauguração da unidade de Terapia intensiva (uTi)
2011: Todas as cirurgias passaram a ser acompanhadas por equipe 
de anestesiologista  
2012: Novo protocolo de urgência/emergência Ministério da Saúde 
2012: Aquisição de tomografia mais moderna  
2013: Aquisição de arco cirúrgico 
2013: Primeira captação de órgãos realizada pela equipe do hospital 
2016: inauguração do heliponto 
2017: Estacionamento ampliado 
2018: Reforma da unidade de Nutrição e dietética (cozinha) 
refeitório, local de descanso, vestiário dos profissionais
2018: Aquisição de novo equipamento de tomografia 
computadorizada
2018: Reformas nos leitos dos blocos A,B, e D
2019: Reforma da sala de banho recém-nascido no setor obstetrícia 
2019: implantação do “Espaço Bem Estar” - Projeto de lazer inovador 
da área externa 
2021: inauguração do primeiro elevador. Segundo elevador está em 
implantação

2022: nOVaS mETaS E PROJETOS 
Dando continuidade a linha de crescimento,  o hospital 
São josé tem projetos importantes para o próximo ano.
Centro de Imagens: O setor será renovado com alta 
tecnologia, dando mais eficiência e ofertando novos 
exames, com equipamentos de ressonância magnética, 
tomografia computadorizada, densitometria óssea, raio X, 
ultrassom e mamografia.
Ampliação do Setor de urgência/emergência com 
laboratório: Projeto já apresentado para Secretário do 
Estado da Saúde  
Implantação da UTI NEO Natal:  Projeto já apresentado 
para Secretário do Estado da Saúde, atendendo uma 
necessidade desse serviço na região.

Ex PRESidEnTES  
Atílio  João Zanotto -1956
Padre Pedro Elsen  (presidente 
honorário)
Deonubem Baldissera  - 1960
Germano Adolfo Stumpf – 1962
Hermes Madalozzo - 1965
Osmar João Magnanti - 
1967/1968
Carlos Magno Gonçalves - 1974
Prof. Antonio Osvaldo Conci 
-1974
Reditário Cassol – 1975
Lenoir Roversi – 1977- 1983
Darwin João Krauspenhar - 
1983- 1985
Padre Victor Brandt – 1986 
-1987
Eloi Pedro Breda – 1989 -1995
Armando Behm – 1995- 2001
Delmar Ebert  - 2001-2004
Ito João Linemburger – 2004-
2010
Nilvo José Dondoerfer – 2010-
2016
Augusto Jacobsen – 2016-
2019



,  MARAvilhA 24 DE julhO DE 202120

DeputadoEstadualMarcosVieira
DeputadoMarcosVieira
(48) 9 9919 0691

Parabéns,
MARAVILHA

R$ 14,6 MILHÕES
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ

Novo prédio com cinco andares • Vamos realizar este grande sonho!

63
anos

R$ 100.000,00 • APAE
R$ 400.000,00 • Rede Feminina de

Combate ao Câncer
R$ 500.000,00 • Hospital São José

R$ 400,000,00 • Pavimentação de Ruas
R$ 400,000,00 • Atenção Básica - Saúde

Recursos liberados neste mandato:

R$ 1,8 milhões para Maravilha!

EXPECTATIVA

início dos trabalhos no Centro Cultural deve ocorrer no 
primeiro semestre de 2022

CAMIllA CoNsTANTIN 

Uma das obras mais aguar-
dadas pela população de Ma-
ravilha é o Centro Cultural, que 
está em fase de construção. 
A estrutura de dois pavimen-

tos localizada na Avenida Pre-
sidente Kennedy irá receber a 
Biblioteca Municipal Luiz Del-
fino, todas as atividades e ofi-
cinas do Departamento de Cul-
tura, além de um auditório para 
mais de 200 pessoas.

A diretora de Cultura de Ma-
ravilha, Rosi Reichert Heine-
ck, relata que a mudança para 
o local deve ser feita no primei-
ro semestre de 2022, algo que 
irá contribuir de forma signifi-
cativa para as atividades do se-

tor. “Para o próximo ano a ideia 
é ampliar as opções de oficinas 
e cursos. Vamos ter espaço ade-
quado e possibilidade de ofertar 
ainda mais novidades”, adianta.

A construção ficou parali-
sada nos primeiros meses des-

te ano, em razão do aumento no 
preço de materiais. Após a ad-
ministração orçar os itens e con-
ceder o reajuste, a empresa res-
ponsável retomou o serviço. O 
valor total da obra ficará em tor-
no de R$ 1,6 milhão. 

DivulgaçãoCamilla Constantin/O Líder

Estrutura fica localizada na Avenida Presidente Kennedy Projeto do Centro Cultural

OFICINAS

Atualmente o município oferece dez oficinas: acordeon, artesanato, 
balé, banda marcial, coral, dança, língua alemã, pintura em tecido, 
violão e zumba. As aulas, promovidas em sistema remoto desde o 
ano passado, voltaram a ser presenciais nesta semana, seguindo 
todos os protocolos necessários de prevenção ao coronavírus. 
Rosi explica que a decisão foi tomada considerado o número de 
vacinados e também a redução dos casos ativos de covid-19. 
As oficinas são gratuitas, voltadas para diferentes faixas 
etárias e ofertadas com o propósito de estimular os munícipes 
a participarem de algo novo, ganhando aprendizados e 
desenvolvendo suas aptidões. “inclusive algumas acabam gerando 
renda, como é o caso do artesanato. É algo disponibilizado pelo 
município, que tem que ser aproveitado”, diz. 

Rosi Reichert heineck, diretora de Cultura de Maravilha

Camilla Constantin/O Líder
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INCENTIVO À LEITURA

Biblioteca efetua aproximadamente 200 empréstimos mensais
CAMIllA CoNsTANTIN

A mudança de rotina, as in-
certezas, o estresse e o medo são 
apenas alguns dos dilemas en-
frentados pela maioria da po-
pulação desde o início da pan-
demia. Neste período muitas 
pessoas intensificaram o hábi-
to de ler, algo recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde 
para amenizar os impactos ne-
gativos do isolamento social.

Em Maravilha, a média de 
empréstimos da Biblioteca Pú-
blica Municipal Luiz Delfino é 
de 200 livros por mês. A respon-
sável, Carmem Lúcia Branda-
lis, reforça que a equipe segue 

os cuidados necessários contra 
o coronavírus. “Não é permiti-
do encostar nos exemplares, eu 
acompanho e retiro a obra dese-
jada”, diz.

Quanto à devolução, ela es-
clarece que os livros permane-
cem em local separado por cer-
ca de três dias, são higienizados 
e somente então voltam para as 
estantes. “Estamos seguindo o 
protocolo para receber os leito-
res com segurança. Quem tiver 
interesse em fazer cadastro, é 
preciso identidade, CPF e com-
provante de residência”, orien-
ta. O local fica aberto de segun-
da a sexta, das 7h30 às 11h30 e 
das 13h às 17h. 

FuNDAÇãO: maio de 1962 (59 anos).
ACERVO: 18.931 obras
CADAStRO: 6.354 leitores 
EMpRéStIMOS: média de 200 por mês

DADOS
NOME: homenagem ao 
médico, político e poeta 
catarinense luiz Delfino dos 
Santos.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Carmem acompanha os leitores e retira os livros desejados

Exemplares são higienizados antes de voltarem para as estantes
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INFRAESTRUTURA 
Novo pacote de obras soma mais R$ 6,3 milhões 
em investimentos 

CARINE ARENHARDT 

O lançamento oficial de um novo pacote de obras em Ma-
ravilha está marcado para a segunda-feira (26), durante 
uma live na véspera do aniversário de 63 anos do muni-

cípio. O prefeito Sandro Donati e o vice-prefeito Jonas Dall Agnol 
vão anunciar um investimento superior a R$ 6,3 milhões na cida-
de. Confira a seguir quais serão os valores aplicados em cada obra 
e o que está previsto nos projetos. 

Restauração da Avenida Anita Garibaldi:

Ampliação do Centro Especializado de Saúde:

Praça no 
Loteamento Rigoni: 

Reperfilagem Rua 
Silvio Noronha:

Construção de passeios públicos:

Praça no Bairro Nova 
Morada:

Revitalização na Avenida 
Presidente Vargas: 

O projeto de restauração e construção 
de ciclovia na avenida vai ter um 
investimento total de R$ 2.612.954,08. 
Deste total, R$ 1.500.000,00 é recurso 
de emenda do deputado estadual 
valdir Cobalchini, e o restante será 
contrapartida do município. 

Construção dos dois pavimentos 
superiores, com área de 1.818,21 m². O 
investimento total será de R$ 2.939.924,09, 
sendo R$ 1.039.992,00 de emenda do 
deputado federal Celso Maldaner e R$ 
1.899.932,09 de recursos próprios. 

Será executada a infraestrutura da praça e instalação 
de um parque infantil.  O investimento é estimado 
em aproximadamente R$ 95 mil, com emenda de 
R$ 80 mil do deputado estadual Mauro de Nadal e 
contrapartida do município.

A obra do primeiro trecho, de  
1.046,47 m², será feita com 
recursos próprios e deve ter um 
investimento médio de R$ 79 mil. 

Atendendo calçadas em terrenos com edificações 
públicas, o investimento será de R$ 313.797,77. 
Deste total, R$ 238.750,00 é emenda do deputado 
federal Celso Maldaner e R$ 75.047,77 recursos 
próprios do município. 

A obra de construção da nova praça, com campo de areia, será 
feita com recursos próprios e deve ter um investimento médio 
de R$ 90 mil. 

A obra vai contemplar os 
canteiros centrais da via no Bairro 
Floresta. O investimento será de 
aproximadamente R$ 112 mil, 
com recursos próprios e emenda 
de R$ 100 mil do deputado 
estadual Mauro de Nadal. 

Escadaria Bela Vista:

A estrutura será construída e deve ter um investimento médio 
de R$ 80 mil, recurso próprio do município. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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PRIORIDADE
Educação: os desafios e investimentos em Maravilha

O setor da Educação está em constante crescimen-
to e em Maravilha não é diferente. De acordo com a se-
cretária de Educação, Cleusamar Tosetto Preuss, atual-
mente são atendidas 2.685 alunos na rede municipal 
sendo 1.585 na educação infantil e 1.100 no ensino fun-
damental. Além das escolas municipais tem ainda as 
estaduais e particulares. 

Cleusamar destaca que a educação no município 
de Maravilha é de qualidade, respeitando a forma-
ção integral da criança. “O sucesso da educação cons-
trói-se através do planejamento e excelente gestão do 
poder público municipal, que ao longo da sua histó-
ria construiu-se”, destaca. A secretária disse que hoje a 
educação de Maravilha é vista como exemplo de amor 
e responsabilidade de todos os profissionais da área 
que a compõe (pais, alunos, professores, gestores, ser-
ventes, vigias, motoristas da educação, setor de me-
renda, etc). 

Os desafios na Educação são inúmeros, mas Cleu-
samar disse que um deles é atender e oportunizar to-
dos que desejam vagas de creches. “Maravilha é a Ci-
dade das Crianças, recebemos diariamente muitas 
famílias para cadastrar-se a uma vaga, novos imigran-
tes chegam semanalmente a nossa cidade. Mesmo que 
oferecemos uma dinâmica responsável acompanhada 
pelo Ministério Público, não é possível sanear a procu-
ra e oferecer vagas a todos. E com a pandemia veio mui-
tos desafios pois precisamos construir novos caminhos 
tudo  o que sabíamos não serve mais, resiliência, capa-
cidade de adaptar-se a nova realidade”, acrescentou. 

Quanto à pandemia, a secretaria disse que ter vol-
tado ao ensino presencial após um ano de isolamento 
social foi um passo desafiador e de muita coragem. Se-
gundo ela, toda esfera educacional precisou reinven-
tar-se, as escolas com profissionais educacionais supe-
raram expectativas e inovaram através dos planos de 
contingencias.

Hoje o sistema hibrido (casa x escola) na educação 
básica e creches meio período deixam marcas no pro-
cesso ensino aprendizagem positivas e também negati-
vas. Conforme Cleusamar, será necessário muito com-
prometimento de todos que compõe a comunidade 
escolar. “Ensinar e aprender em um sistema remoto ou 
semi presencial é um desafio para todos, hoje as esco-
las estão adequando-se a nova realidade. Acreditamos 
incondicionalmente na capacidade de ensinar e apren-
der e dedicamos diariamente nosso amor a esta gera-
ção, serão eles (as) os futuros líderes da nossa socieda-
de”, finalizou. 

inVESTimEnTOS
Conforme a secretária de Edu-

cação, os investimentos são cons-
tantes no setor para atender a de-
manda. Neste ano foi implantado 

o sistema de ensino Aprende Bra-
sil do Grupo Positivo na educação 
básica com investimento de R$ 550 
mil e Formação Continuada para 

funcionários da educação no mon-
tante de R$ 150 mil. Confira na ta-
bela os demais investimentos que 
estão sendo realizados. 

Obras na Creche Proinfância no loteamento Nosso Sonho estão em andamento

Franciele Borges/O Líder

Creche Proinfância no Loteamento Nosso Sonho (modelo tipo “a”) investimento 
do FNDE R$3.161.666,04 e mais R$ 763.333,81 (recursos próprios)

REFORMAS:
- CEi Erica Maldaner: R$188.482,70
- CEi Proinfância: R$ 37.073,56
- CEi Branca de Neve extensão: R$ 58.393,65
- CEi Criança Feliz (Caic): R$ 191.735.30
- CEi Cantinho Feliz: R$ 24.250,25
- CEi Pequeno Príncipe: R$ 40.000.00 
- laboratórios de informática: R$ 300.000,00
- CE Raymundo veit: R$ 48.113.81
- CE Monteiro lobato: R$34.563,28
- Mobiliários para escolas  e CEi:  R$ 186.687,70

SEtOR ALIMENtAÇãO ESCOLAR

- Cozinha piloto: R$ 93.300,00 (reforma)
- Baú caminhão merenda escolar: R$ 
65.000,00
- Acrílicos, refeitórios, alimentação escolar 
(pandemia) R$46.200 e mais R$35.875,00
- Cortinas (Caic e CE vereador Raymundo 
veit): R$45.707,74
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HOMENAGEM 

jardim das Emoções será implantado em Maravilha
FRANCIElE BoRgEs

O ano de 2020 foi difícil devido à pan-
demia, que parou o mundo cau-
sando muitas mortes, à crise cli-

mática e às tragédias ambientais, como os 
incêndios e os desmatamentos, que destru-
íram muitas florestas no Brasil.  O grande 
objetivo da campanha Bosques da Memó-
ria é plantar árvores e recuperar florestas, 
como um gesto simbólico em homenagem  
às vítimas da Covid-19 e em agradecimento 
aos profissionais de saúde no Brasil. 

O município de Maravilha aderiu ao 
projeto junto com outras cidades pelo Bra-
sil e decidiu ampliar implantando também 
o Jardim das Emoções, primeiro jardim pú-
blico de Maravilha para a comunidade. O 
plantio das árvores terá início na próxima 
terça-feira (27), dia em que o município 

Rua Contestado foi o local escolhido para plantar as árvores

Franciele Borges/O Líder

completa 63 anos de emancipação política 
administrativa. 

O projeto completo será apresentado 
para a comunidade no dia 27. O vídeo é uma 
projeção de como será o bosque e as árvo-
res escolhidas foram os jacarandás. “Nossa 
equipe se inspirou numa famosa rua de ja-
carandás que existe em Pretoria, na África 
do Sul e encanta muitos visitantes” desta-
cou o prefeito Sandro Donati. 

Conforme Donati, o local escolhido já é 
bastante querido pela comunidade e fica na 
Rua do Contestado, Loteamento Seminário 
onde os amigos e famílias se reúnem para 
ver o belíssimo pôr do sol no local. “Ainda 
serão anunciadas diversas obras para cele-
brar o aniversário de 63 anos de Maravilha 
já que, por precaução, não vamos realizar os 
tradicionais shows”, finaliza.imagem do projeto foi divulgada nesta semana pelo município

Ilustração 
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SAÚDE

Desafios e ações para atender a demanda da população
FRANCIElE BoRgEs 

Cuidar da saúde da população é 
um desafio muito grande para os ad-
ministradores dos municípios, e em 
Maravilha não é diferente. De acor-
do com a secretária de Saúde, Miria-
ne Sartori, a cada dia novas demandas 
surgem e no último ano veio a pan-
demia e muitas coisas precisaram ser 
adaptadas, sendo que o Secretaria de 
Saúde não parou um minuto de aten-
der a população. 

 Miriane disse que o maior inves-
timento do município é na compra 
de consultas e exames especializa-
dos, pois devido à pandemia os hospi-
tais regionais pararam de chamar to-
dos os pacientes que aguardavam na 
fila do Sistema Único de Saúde (SUS). 
Todas as cirurgias de média complexi-
dade e exames de imagem estão sen-
do adquiridos pelo município. Já as 
cirurgias de alta complexidade o mu-
nicípio não consegue comprar e esse é 

Miriane Sartori explana sobre as estratégias na Secretaria da Saúde

Divulgação

um grande desafio para a administra-
ção, pois as filas crescem diariamente. 

Além disso, neste ano foi amplia-
do o programa de ultrassom, um gran-
de marco para as futuras mamães. O 
atendimento de ortopedia também foi 
um avanço e as consultas que estavam 

agendadas foram praticamente zera-
das, tendo somente pessoas aguar-
dando cirurgia. Miriane ainda destaca 
que está sendo oferecido atendimen-
to com fonoaudióloga na unidade de 
saúde. A secretária reforça o anúncio 
feito nesta semana que a partir do dia 

02 de agosto a farmacêutica Thais Fer-
nanda De Marco passa atender das 
18h às 22h na farmácia do Centro Es-
pecializado de Saúde. Essa medi-
da facilita o acesso dos pacientes aos 
medicamentos necessários desde os 
que são atendidos pelo pronto aten-
dimento noturno ou mesmo aquele 
paciente que precisa buscar seu re-
médio e não tem condições de sair 
em horário comercial. 

A secretária lembra que o municí-
pio também implantou recentemente 
o sistema de entrega domiciliar de me-
dicamentos para pacientes que aten-
dam aos critérios do programa e agora 
amplia o acesso com a farmácia públi-
ca aberta até às 22 horas.

Quanto a investimento em patri-
mônio, Miriane ressaltou que no mo-
mento está em licitação a construção 
do segundo e terceiro piso do Centro 
Especializado de Saúde e também está 
sendo analisada a compra de veícu-
lo que auxiliará nos trabalhos do setor. 
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INFRAESTRUTURA

Em local estratégico, nova estrutura do Corpo de 
Bombeiros completa dois anos 

EDERsoN ABI

Amplo, moderno, dinâmico e estratégico. O quar-
tel do Corpo de Bombeiros completou no mês de abril 
dois anos em novo local, no Bairro Universitário, pró-
ximo da Unoesc, em Maravilha. Estrategicamente 
construído, o prédio fica próximo da BR-282 e ao cen-
tro de Maravilha, dois pontos de constantes atendi-
mentos das guarnições de socorro. De acordo com o 
comandante, Michael Magrini, além da localização, a 
nova estrutura atendeu exigências de legislação, arma-
zenamento adequado e lavação de viaturas. “Também, 
a visitação, instrução e cursos, recebendo de manei-
ra adequada, além da acomodação da tropa”, lembra. 
O comandante afirma que a nova estrutura melhorou 
a instalação do Samu, que atende no mesmo prédio. 

 O Corpo de Bombeiros do município recebeu três 
novos militares e vive a expectativa de receber mais 
um membro neste ano, comemora o comandante. 
“Nosso efetivo está bem bacana”, afirma. 

inVESTimEnTO

O novo quartel foi 
construído em 
uma área doada 
pela prefeitura de 
Maravilha, na gestão 
da prefeita Rosimar 
Maldaner, e com 
recursos do Funrebom. 
A inauguração foi no 
dia 30 de abril com 
a presença da vice-
governadora, Daniela 
Reinehr. O comandante 
do quartel era o 
capitão joão Emiliano 
de Moura Miranda.

No dia da inauguração, um novo veículo, 
adquirido com recursos de emenda parlamentar do 
deputado federal Celso Maldaner foi oficialmente 
entregue para a corporação, no valor de R$ 447 mil. 
O projeto para o novo local teve início em 2013 e foi 
concretizado em 2019. A área total construída é de 
1.337,75m² e o valor da obra foi de aproximadamente 
R$ 1,4 milhão. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Nova estrutura possui ampla área para pessoal e viaturas, além de lavação

inauguração em 2019 contou com autoridades e homenagens para bombeiros

Comandante Michael Magrini destaca proximidade com BR-282, onde são 
atendidos casos graves
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NA bOLEIA 

Caminhoneira jovem de Maravilha faz sucesso 
nas redes sociais

ClEIToN C. FERRAsso

Sem frescura! A frase de que mu-
lher é sexo frágil nesta história 
não cabe. Luana Gondoreck tem 

22 anos e trabalha como caminhoneira 
em Maravilha. Ela dirige uma Mercedez 
710 e ajuda o pai no transporte de frutas 
e fumo na região Extremo-Oeste desde 
criança, mas como profissional no vo-
lante atua desde seus 19 anos quando 
alterou a categoria da Carteira de Ha-
bilitação.  

“Minha vida é isso. Já trabalhei em 
escritório, ambiente fechado, mas gos-
to mesmo é de estar na estrada. Meu so-
nho é pegar um caminhão e viajar pelo 
Brasil”, comenta. 

Em um breve relato, a jovem cami-

nhoneira disse que cresceu neste am-
biente e gosta da profissão. Nos lugares 
aonde chega dirigindo divide opiniões. 

“Outro dia durante uma entrega 
uma mulher me recebeu e ficou admi-
rada por eu dirigir um caminhão, pois 
ela disse que não tinha coragem nem 
de conduzir um carro. Já em outro lugar 
um homem duvidou da minha capaci-
dade e pediu se eu precisava de ajuda 
para manobrar o veículo”, relata. 

Apesar de casos isolados, Lua-
na disse que muitos jovens a admiram 
também pela profissão que exerce. Nas 
redes sociais ela posta fotos e vídeos do 
dia a dia e mostra de um jeito descon-
traído como é estar na boleia de um ca-
minhão. “Não dá lucro, mas é divertido”, 
finaliza com a frase de para-choque. 

Parabéns´
2 7  d e  j u l h o  -  maravilha 63 anos

2 5  d e  j u l h o  -  dia do colono e do motorista

MDB de Maravilha

Essa é a frota de veículos da família Gondoreck 

luana ajuda a transportar frutas e legumes de Chapecó para Maravilha e região A caminhoneira revelou que trocou o escritório para dirigir 
veículo pesado

A jovem gosta da profissão e sonha em fazer trajetos mais 
longos pelo Brasil 

Fotos: Arquivo/Pessoal
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PECUÁRIA

instabilidade no preço e alto custo de produção 
desafiam produtores de leite 
CARINE ARENHARDT 

Marcos Antônio Kappaun 
deu continuidade a ativida-
de já trabalhada pelos pais 
Alfonso e Terezinha e até 
aumentou a produção de 
leite na propriedade da fa-
mília. Ele chegou a residir 
por alguns anos na cidade, 
mas há oito anos retornou 
para a Linha Central, no in-
terior de Maravilha, junto 
com a esposa Jucerlei e as 
duas filhas.  

Atualmente a família 
tem aproximadamente 30 
vacas produzindo leite. Des-
de que assumiu o trabalho 
há oito anos, Kappaun afir-
ma que os últimos meses 
podem ser definidos como 

o período mais difícil para 
a atividade. A alta no cus-
to de produção e as quedas 
no preço pago ao produtor, 
especialmente nos últimos 
meses de 2020, afetaram 
muito a rentabilidade da pe-
cuária leiteira. 

O aumento no custo pro-
dução vem sendo constan-
te, no entanto o preço pago 
pelo litro de leite é instá-
vel, com quedas significati-
vas, seguidas por pequenos 
aumentos que não recupe-
ram as baixas anteriores do 
preço. 

A estiagem do último 
ano, que afetou principal-
mente a qualidade da si-
lagem, usada na alimenta-
ção das vacas, diminuindo a 

Para nós, foi um ano para se 
manter - sem crescimento, 
mas muitos produtores tiveram 
prejuízos. Se não der uma boa 
safra de silagem, vai ter muito 
produtor abandonando a atividade”, 

Marcos Antônio Kappaun, produtor

produção de leite. Sem sila-
gem de qualidade, a grande 
maioria dos produtores es-
tão tendo que comprar mais 
ração, para complementar 
a alimentação dos animais. 
Marcos ressalta que ainda 
tem um estoque de silagem 
da safra anterior a estiagem, 
o que vem possibilitando 
manter na propriedade um 
custo produção abaixo da 
média geral dos produtores 
da região.

Para o produtor, ainda 
mais relevante que o cus-
to produção, o grande de-
safio da atividade é a ins-
tabilidade dos preços, que 
mudam consideravelmen-
te de um mês para o outro. 
“A gente produz o mês intei-
ro e não sabe quanto vai ga-
nhar pela produção no pró-
ximo pagamento. O preço é 
muito instável”, afirma. Ele 
ressalta ainda que quando o 
preço pago ao produtor tem 
um aumento mais significa-
tivo, sobe consideravelmen-
te o custo do produto para 
o consumidor final, conse-
quentemente há uma queda 
nas vendas nos mercados, 
fazendo com que o produ-
tor logo em seguida encare 
nova baixa no preço do litro. 

Divulgação

Carine Arenhardt/O Líder

Marcos Antônio Kappaun, junto com o pai, esposa e filhas 

Registro feito pela família na hora da ordenha
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AMOR A PROFISSÃO

Mulher prova que dirigir caminhão não é 
apenas para homens

FRANCIElE BoRgEs 

O 
Dia do Colono e Motorista é 
comemorado sempre no dia 
25 de julho, como uma for-
ma de evidenciar e divulgar 

o trabalho desses profissionais que mo-
vimentam a economia brasileira. Nes-
te ano, vamos contar a história da par-
ticipação de uma mulher que por muito 
tempo viajou com o seu esposo até que 
um dia decidiu seguir a profissão de ca-
minhoneira.

Moradora de Bom Jesus do Oes-
te Thaleya Rodrigues Lopes Garmatz 

de 23 anos, já dirige sua carreta há cer-
ca de dois anos. Ela conta que o gosto 
da profissão começou a partir das via-
gens que fez com o seu esposo Claudinei 
Barea Garmatz, de 27 anos, que está nes-
te ramo há aproximadamente seis anos. 
“Quem me ensinou a dirigir foi ele e me 
deu a oportunidade de aprender a diri-
gir a carreta e quando faltava apenas duas 
semanas para vir minha carteira de mo-
torista alterada ele comprou  uma carre-
ta pra mim dirigir”, enfatiza ela. Thaleya 
frisa que há muito tempo acompanha-
va seu esposo na boleia do caminhão nas 
inúmeras viagens por diversos lugares do 

país e que durante este período aprendeu 
muitos truques da profissão. Ela destaca 
que os dois já viajaram muito junto, e hoje 
um faz companhia para outro na estra-
da. “A vida de caminhoneiro é muito so-
zinha, pois às vezes ficamos 20 a 30 dias 
longe de casa, mas agora eu sou privile-
giado em ter a companhia da minha es-
posa cada um com o seu caminhão, quan-
do estamos cansados paramos tomamos 
um chimarrão e depois seguimos viagem 
e nas horas das refeições também sempre 
estamos juntos”, destacou Claudinei. 

Quando questionada sobre os desa-
fios ela disse que os maiores são o peri-

go nas estradas, nem sempre encontra-se 
banheiro limpo, assaltos e acidentes. Ou-
tro ponto destacado é o preconceito, pois 
muitos não acreditam que uma mulher 
pode ser a motorista da carreta. “Acredi-
to que eles duvidam da minha capacida-
de talvez pelo meu tamanho e idade, pois 
tenho apenas 23 anos”, frisou. 

Ela disse que o casal sempre via-
ja junto, às vezes num caminhão só, ou-
tras vezes cada um em seu caminhão. Os 
caminhões são do casal e faz aproxima-
damente um ano que abriram a empre-
sa TC Transportes e atualmente contam 
com três caminhões. 

Casal destaca as dificuldades e os desafios da profissão

Divulgação
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EXPERIÊNCIAS NA ESTRADA

Motorista destaca paixão por viagens e 
responsabilidades da profissão

CAMIllA CoNsTANTIN

A vida em constan-
te movimento é o que ins-
pira o motorista Rafael De-
bastiani Golin. Ele trabalha 
na Michele Tur há 10 anos e 
diz que tudo o que conquis-
tou foi por meio dos quilô-
metros rodados nas estra-
das do país.

Com o passar dos anos, 
o turismo se tornou uma 
grande paixão. “Adoro o 
que faço. Sou muito comu-
nicativo, gosto de conver-
sar, atender bem os clientes 
e ver a satisfação deles após 
o fim de cada viagem.  Um 
dia estou em São Paulo, de-
pois em Foz do Iguaçu, e as-
sim vai”, afirma.

Questionado se possui 

uma viagem preferida na 
lista, ele enfatiza que todas 
são igualmente especiais, 
pois cada vez é uma aven-
tura diferente, com pesso-
as diferentes e histórias no-
vas. “Já passei aniversários 
na estrada, fim de ano longe 
de casa, mas é o que amo fa-
zer. Ver as pessoas olhando 
o mar pela primeira vez, por 
exemplo, é muito gratifican-
te”, explica. 

Entretanto, ele acredi-
ta que a profissão de moto-
rista carrega consigo muitas 
responsabilidades, princi-
palmente por ser algo que 
envolve a segurança das 
pessoas no trânsito. Por isso, 
encara o serviço com serie-
dade, competência e aten-
ção constante. 

e NA 
PANdeMIA? 
Desde o início da pandemia, 
em 2020, o número de 
viagens de ônibus caiu 
drasticamente, fazendo 
do setor um dos mais 
impactados pelo vírus. Golin 
explica que sua rotina mudou 
completamente e as viagens 
se tornaram raras. “Para quem 
é acostumado na estrada, não 
é fácil. Estamos no aguardo 
da vacinação para todos os 
grupos, para então as coisas 
voltarem ao normal”, diz. 
Ele conta que acompanhou 
a expansão da empresa ao 
longo dos anos e aprendeu 
muito com a companheira, 
Michele, e com o sogro. “Se 
alguém tem o sonho de ser 
motorista, aconselho a não 
desistir e ir em busca disso, 
nada é impossível. Amo o que 
faço e pretendo seguir por 
muito tempo”, finaliza. Rafael Debastiani Golin iniciou na profissão de motorista aos 19 anos

Divulgação
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LAVOURAS 

Com preço em alta, desafio do produtor de 
grãos é driblar prejuízos causados pelo clima

CARINE ARENHARDT

Quem trabalha no campo sabe 
muito bem o que é encarar duros preju-
ízos quando o clima não colabora com 
a produção. Os produtores de grãos 
amargaram perdas significativas na 
última safra, colhida nos primeiros 
meses do ano, devido aos efeitos ne-

gativos da estiagem. No ano em que 
os preços pagos pelos produtos (como 
milho, soja e trigo) dispararam, faltou 
bons fatores climáticos.  

Os produtores Ivanor, Ledo e Leo 
San Vito, da Linha Chinelo Queima-
do, interior de Maravilha, plantaram 
170 hectares, entre lavouras de milho 
e soja, na última safra, no entanto cal-

culam um prejuízo médio de 60% no 
milho e 30% na soja. Além da estia-
gem e chuva de granizo, um ataque 
de cigarrinhas – um tipo de praga, 
afetou a produtividade e consequen-
temente o valor final recebido pelos 
produtos na hora da venda. 

Eles destacam que o preço pago 

por cada saca foi excelente na última 
safra, no entanto as perdas acumula-
das na produtividade prejudicaram a 
rentabilidade. Conforme Ivanor, com 
relação aos reajustes dos insumos 
para produzir, o aumento pode ser 
considerado compatível com os bons 
preços dos grãos. 

Para a próxima safra de milho e 
soja, que começa a ser plantada en-
tre agosto e outubro, a expectati-
va é positiva. A escolha das varie-
dades e época de plantio são uma 
forma de tentar driblar a previsão 
de mais um período seco, com es-
tiagem na região. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Produtores ivanor, ledo e leo San vito, residem na linha Chinelo Queimado

Família planta 170 hectares, com lavouras de milho, soja, trigo e aveia
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CLIMA SECO

Único com inspeção municipal, produtor avalia 
bons resultados na safra de mel  

CARINE ARENHARDT 

Na contramão dos prejuí-
zos causados pela estia-
gem para a pecuária lei-

teira e a produção de grãos, os 
produtores de mel comemoram 
os bons resultados da última sa-
fra. O clima seco contribuiu para 
uma das maiores safras dos últi-
mos anos. 

Conforme o produtor Verno 
Luis Lüneburger, morador da 
Linha Três Coqueiros, interior 
de Maravilha, o ciclo da pro-
dução de mel inicia em agos-
to e encerra em maio, perío-
do que possibilita em média 
três coletas das caixas.  Parti-
cularmente, ele fez duas cole-
tas no último ciclo e mesmo as-
sim alcançou uma das maiores 
produções dos últimos anos. 
Foram quase 2 mil quilos, reti-
rados de 120 caixas de abelha. 

Lüneburger é o único pro-
dutor de mel de Maravilha com 
inspeção municipal, o que pos-
sibilita a venda do produto no co-
mércio local e consequentemen-
te uma rentabilidade melhor. Ele 
explica que o preço do quilo ven-
dido ao comércio local é superior, 
se comparado ao produto entre-
gue para indústrias. 

Para o apicultor, a atividade é 
parte importante na renda da fa-
mília, que também trabalha com 
produção de leite e lavoura. Sobre 
a apicultura, um dos grandes de-
safios é conseguir uma boa pro-
dutividade, que tem influência di-
reta do clima. Períodos chuvosos, 
com pouca floração causam baixa 
produção, que muitas vezes não 

pode ser compensada por bons 
preços na hora da venda. 

Outro desafio do produtor de 
mel é com relação ao manejo dos 
enxames e escolha dos locais cor-
retos para instalação das caixas, já 
que a presença das abelhas, próxi-
mas de casas e animais, pode ser 
um grande fator de risco. Lünebur-
ger tem suas 120 caixas distribuí-
das em área de terra própria da fa-
mília e também em propriedades 
vizinhas. Além de Verno, traba-
lham na atividade a filho Vander-
son e a mãe Ilaci. 

Fotos: Divulgação
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AGROECOLÓGICOS

Família Marcon é destaque na produção de 
alimentos em linha Sanga Silva

EDERsoN ABI

Com mais de 1.600 pés de morangos, oito mil pés de 
cebola e brócolis, além de outras variedades, a família 
Marcon se destaca na produção dos alimentos necessários 
para a vida de quem reside em Maravilha. Com dedicação 
e entusiasmo, Belenice Dall’Agnol Marcon, o esposo Ivan, 
e o filho Mateus, dedicam-se na atividade há muitos anos. 
A propriedade, Chácara Nossa Senhora Aparecida, fica em 
Linha Sanga Silva, às margens da SC-492, que liga Maravi-
lha a São Miguel da Boa Vista. 

A família atua há três anos com produtos agroecoló-
gicos, que não possui a aplicação de agrotóxicos. O traba-
lho é extremamente diferenciado, já que sem a presença de 
produtos químicos, o controle de pragas, desenvolvimento 

da planta, e os resultados mais demorados. “Se tiver doen-
ça, para tratar, a resposta não é imediata”, lembra. 

Agora, a família está trabalhando com produção para 
atender as escolas de Maravilha. “A gente planta beterraba, 
brócolis, couve-flor, cebola, alho, melancia, melão, pepino 

e quiabo. Está sendo bom”, afirma a produtora. Ela diz que 
a dificuldade é a incerteza sobre o resultado da produção, 
já que as condições do tempo fazem a diferença. 

Mesmo com as dificuldades, a família não pensa em 
parara com o trabalho. 

Fotos: Ederson Abi/O Líder

As dificuldades são em todos os 
tipos de cultivo. O que a gente 
precisa fazer é aprender a trabalhar 
com os problemas, e não desistir 
por causa dos problemas”.

Belenice Dall’Agnol Marcon, 
produtora de Maravilha

Família é reconhecida no município pela qualidade dos morangos produzidos na propriedade

Belenice verifica produção nas estufas e prepara a colheita dos morangos agroecológicos Brócolis e outros alimentos também são cultivados para a merenda escolar
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COtIDIANO

por ALySON HENRIqUE BECkER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar Rodoviária

uSO dO CaPaCETE

O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que os con-
dutores e passageiros de motocicletas, motonetas e ciclomo-
tores só poderão circular nas vias públicas utilizando capa-
cete de segurança, com viseira ou óculos protetores.

O capacete deve estar devidamente afixado à cabeça 
pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate, por de-
baixo do maxilar inferior. Isso evita que no momento do aci-
dente, em razão do impacto, o equipamento seja lançado da 
cabeça, deixando-a desprotegida.

Vale destacar que o capacete deve estar certificado pelo 
INMETRO. Isso garante a qualidade do equipamento, evi-
tando que capacetes impróprios sejam destinados à prote-
ção do condutor e passageiro, a exemplo do modelo “coqui-
nho”, o qual não garante proteção da região da nuca.

Durante fiscalização de trânsito os policiais ou agentes 
de trânsito verificarão, em relação ao uso do capacete, os se-
guintes aspectos: I – Se o equipamento é certificado pelo IN-
METRO; II – Se está devidamente afixado à cabeça; III –Se o 
capacete possui dispositivo retrorrefletivo de segurança nas 
partes laterais e traseira; IV – A existência do selo de identi-
ficação da conformidade do INMETRO, ou etiqueta interna 
com a logomarca do INMETRO; V – O estado geral do capa-
cete, de forma a constatar se há avarias ou danos que identi-
fiquem a sua inadequação para o uso; VI – A validade do ca-
pacete, que pode ser obtida através da etiqueta interna.

É importante lembrar que o condutor e passageiro da 
motocicleta deverão utilizar capacete com viseira, ou na au-
sência desta, óculos de proteção que permita utilização si-
multânea de óculos corretivos ou de sol, em boas condições 
de uso.

Dirigir motocicleta ou conduzir passageiro com o ca-
pacete fora das especificações representa infração grave (5 
pontos), cuja medida administrativa é a retenção do veícu-
lo até a regularização da situação, além de multa no valor de 
R$ 195,23.

A utilização de viseira ou óculos de proteção em desa-
cordo com a legislação, ou com capacete não afixado na ca-
beça, representa infração leve, com multa de R$ 88,38.

Já o não uso de capacete, capacete não encaixado na ca-
beça, ou uso de capacete indevido, representa infração gra-
víssima, com medida administrativa de recolhimento do 
documento de habilitação e penalidade de suspensão do di-
reito de dirigir e multa no valor de R$ 293,47.

Por isso amigo leitor, para sua segurança e de seu passa-
geiro, siga a nossa dica: “antes de conduzir sua motocicleta, 
motoneta ou ciclomotor, certifique-se que o capacete a ser 
utilizado encontra-se dentro da legalidade”.

Desejo a todos uma ótima semana!

O deputado estadual Coro-
nel Mocellin (PSL) sofreu um 
acidente de trânsito no início 
da tarde desta sexta-feira (23) 
na BR-282, próximo de Linha 
Moroé, em Iraceminha. O ve-

ículo capotou e o parlamentar 
teve escoriações e foi encami-
nhado para o Hospital São José 
de Maravilha. O motorista tam-
bém teve ferimentos. Apesar 
do susto, os dois passam bem. 

Mocellin estava se deslo-
cando para um evento em São 
José do Cedro, que terá a pre-
sença do governador Carlos 
Moisés. 

De acordo com informa-

ções levantadas pelo jorna-
lismo do Grupo WH Comu-
nicações, o carro que levava o 
deputado capotou após des-
viar de outro veículo que parou 
sobre a pista. 

TRânSiTO Parlamentar e motorista estavam no veículo e foram levados para o hospital

Carro com deputado Coronel mocellin 
capota na bR-282 em iraceminha

Fotos: Corpo de Bombeiros de Maravilha

Apesar do susto e danos materiais, deputado e motorista passam bemCarro teria capotado cerca de três vezes na BR-282 após desviar de outro veículo

Os estelionatários conti-
nuam fazendo vítimas na re-
gião e, desta vez, o prejuízo 
foi em São Miguel do Oeste. 
Por volta das 12h desta segun-
da-feira (20), a Polícia Mili-
tar foi chamada para registrar 
mais uma ocorrência de golpe.

A vítima relatou que en-
trou em contato com uma agên-
cia de crédito, anunciada por 
uma página de rede social, com 
a qual teria feito um acordo de 
empréstimo. O suposto analis-
ta de crédito solicitou que a ví-
tima depositasse RS 145,00 
para que o saldo contratado 
fosse liberado. Posteriormen-

te, foi enviado um compro-
vante falso, com os dados ban-
cários da vítima, afirmando 
que o dinheiro estaria dispo-
nível. Porém, seria necessário 
novo depósito ou transferência 
para liberação efetiva do cré-
dito. A vítima fez nova trans-
ferência por Pix no valor de 
aproximadamente R$ 450,00.

A vítima disse aos policiais 
que o dinheiro não entrou em 
sua conta e após contato com 
o banco o atendente informou 
desconhecer a modalidade de 
crédito e que sua conta não teve 
movimentações nos últimos 
dias, constatando o estelionato.

A Polícia Civil investi-
ga uma briga de facão que 
deixou quatro homens fe-
ridos no final da tarde de 
segunda-feira (19) em 
Cunha Porã. A Polícia Mi-
litar e o Corpo de Bombei-
ros foram acionados para 
atender a ocorrência. 

Assim que chegaram 
ao local, encontraram qua-
tro vítimas, todos vizinhos 
e estavam com ferimen-
tos provocados por facão.

Uma vítima, de 67 anos, 
apresentava lacerações no 

crânio e ferimento no dedo 
indicador direito. Outra, de 
40 anos, apresentava feri-
mentos no crânio e escoria-
ções nos dedos da mão. A 
terceira vítima, de 49 anos, 
foi localizada com três cor-
tes no crânio e entorse no jo-
elho direito. A quarta vítima, 
de 51 anos, foi socorrida com 
cortes na cabeça, pé direito 
e possível fratura no braço.

Todas as vítimas fo-
ram levadas para atendi-
mento médico no hos-
pital de Cunha Porã. 

gOlPE

aSSaSSinaTO

COnfuSãO
morador perde mais de 
R$ 500 em estelionato

Polícia prende suspeito de matar homem em descanso

briga de vizinhos termina 
com quatro feridos a 
facão em Cunha Porã

A Polícia Civil cumpriu 
um mandado de prisão tem-
porária contra um jovem mo-
rador de Tunápolis suspeito 
de ter sido o autor do dispa-
ro de arma de fogo que ma-
tou Gabriel da Silva Maciel, 
de 22 anos, entre a noite de 
sexta-feira (16) e a madru-
gada de sábado (17), às mar-
gens da SC-496, entre Des-
canso e Belmonte. A prisão 
do suspeito foi no início da 
manhã de domingo (18).

O corpo da vítima foi loca-
lizado no início da manhã de 

sábado (17). Conforme o Dele-
gado de Polícia Civil, Cléverson 
Muller, o trabalho de investiga-
ção iniciou ainda no sábado e 

que, além da prisão, novas dili-
gências poderão ser realizadas 
com o objetivo de identificar 
outros envolvidos no crime.

homem foi localizado em estrada rural às margens da SC-496

Marcos Lewe/WH Comunicações
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ESpORtE

 ONEIDE BEhLING

No dia 14 de agosto a 
equipe do MH Futsal/SEJL/
Acema, comandada pelo téc-
nico Gian Mauro Silva vai es-
trear na Liga Catarinense da 
categoria. A estreia está mar-
cada para às 9h, em Pinhalzi-
nho contra a equipe da casa. 

Participam também 
da competição as equi-
pes da ABC Vinhedo e Co-
ração do Contestado. No 
mesmo dia haverá mais jo-

gos, no mesmo local. 
Maravilha também joga 

contra Coração do Con-
testado, às 13h. No dia 11 
de setembro os maravi-
lhenses jogam pela se-
gunda rodada em Pinhei-
ro Preto. Às 10h, enfrentam 
a Pinhalense e às 14h30 Co-
ração do Contestado. 

Até o fechamento desta 
matéria só havia a divulgação 
das duas primeiras rodadas.

A terceira rodada do Es-
tadual Liga Catarinense de 
Futsal (LCF) série Ouro teve 
sequência no último fim de se-
mana. Destaque para a lide-
rança da AAPF Palmitos e o pri-
meiro empate na competição.

A rodada teve início na sex-
ta-feira (16) com a equipe da 
Pinhalense recebendo a AGN 
Capinzal e vencendo pelo pla-
car de 6 a 1 conquistando as-
sim a segunda vitória na com-
petição. Já a AGN segue sem 
vencer no campeonato.

SábadO
Em Xanxerê, a equipe da 

ADX Xanxerê recebeu a Cha-
pecoense e acabou derrota-
da pelo placar de 3 a 0 e se-
gue sem vencer no Estadual. 
A Chape Futsal se recupe-
rou após a derrota sofrida 
em casa na última rodada.

Em Maravilha, belo due-
lo entre Maravilha e ADAF 
Saudades. O resultado ter-
minou em 4 a 4 origina-
do assim o primeiro em-
pate na Série Ouro, bem 
como no Estadual LCF.

Em Palmitos, a AAPF Pal-
mitos manteve a lideran-
ça da competição, batendo 
o Rio do Sul Futsal pelo pla-

car de 8 a 4. A partida va-
lia a liderança do Estadual.

Fechando a roda-
da, em Cunha Porã, após 
a folga na última roda-
da, a equipe da AD Cunha 
Porã recebeu a Xaxien-
se. Vitória para os donos da 
casa pelo placar de 9 a 3.

ClaSSifiCaÇãO 
1 – AAPF Palmitos – 9p
2 – ADAF Saudades – 7p
3 – AD Cunha Porã – 6p
4 – Pinhalense – 6p
5 – Chapecoense – 6p
6 – Rio do Sul Futsal – 6p
7 – Maravilha Futsal – 4p

8 – CRE Xaxiense – 0p
9 – AFC Catanduvas – 0p
10 – ADX Xanxerê – 0p
11 – AGN Capinzal – 0p

PRóxima ROdada 
Sexta – 23/07
20h – Chapecoense x 
Pinhalense
Sábado – 24/07
18h – AFC Catanduvas x 
ADX Xanxerê
18h– rio do Sul Futsal x 
Maravilha Futsal
18h – AGN Capinzal x CRE 
Xaxiense
18h – ADAF Saudades x AD 
Cunha Porã

Pela terceira rodada da Liga 
Catarinense de Futsal (LCF), no 
sábado (17), o MH Futsal/SEJL/
Acema parou com os 100% de 
aproveitamento da ADAF Sau-
dades. Em jogo no ginásio mu-
nicipal de Maravilha a equipe 
da casa mediu forças contra os 
representantes de Saudades, 
que na competição estavam 
com 100% de aproveitamento.

Foi um jogo que encheu os 
olhos de quem assistiu. Uma 
bela partida de futsal que os te-
lespectadores do canal NDA-
tvEsportes puderam acompa-
nhar. Para Maravilha, Richard 
iniciou os trabalhos ao abrir 
o marcador. Ítalo, Dierson e 
Dida também marcaram para 
o MH Futsal/SEJL/Acema. Os 
visitantes marcaram com Ma-

SÉRiE OuRO Neste sábado os maravilhenses jogam em Rio do 
Sul com transmissão pelo canal do Youtube NDAtvEsportes

mH futsal empata pela liga 
Catarinense de futsal

 Ascom ADAF Saudades

Equipe da Cidade das Crianças jogou de igual pra igual diante de Saudades

theus, Xuxinha, Willian e Théu. 
Final do jogo, placar ficou em 4 
a 4. Agora Maravilha tem quatro 
pontos em três partidas e nes-
te sábado (24), os maravilhen-
ses vão a Rio do Sul enfrentar o 
time da casa.

Para o jogo de sábado (17), 
o técnico Beni tinha a disposi-
ção os jogadores Jonas, Duda, 
Dida, Léozinho e Dierson. De 
suplentes os goleiros Renua e 
Wilinton, Vini, Richard e Toni-
ni, João, Alemão, Ítalo e Jean.

Saudades do técnico Gel-
son jogou com Luciano, Lê, 
Roger, Lucas Fagundes e Ma-
teus. Suplentes Djoninha, 
Djonatan e Théu, Carlinos, 
Willian e Henrique, Ueslei, 
Gean e Xuxinha.

TERCEiRa ROdada

baSE

aaPf Palmitos se isola na liderança da Série Ouro 

Sub-14 estreia na liga Catarinense em agosto 

Até o momento apenas as duas primeiras rodadas foram divulgadas

Divulgação

gRÊmiO na 
RETRanCa

É bom o torcedor 
se preparar, tudo indi-
ca que nesta terça-fei-
ra (27), às 21h30, em 
Salvador pela Copa do 
Brasil, teremos mais 
uma vez uma apresen-
tação de um Grêmio 
que amarga a zona 
do rebaixamento. Tá 
feio de ver o Tricolor 
em campo. Bom, esse 
é um outro passo. No 
momento, o negócio 
é tentar sair da “zona 
do agrião”. Agora, tem 
que sair dessa con-
fusão. Neste sábado 
(24), às 17h, tem confronto direto com o América/MG. De-
pois, a gente vê o que Felipão vai conseguir melhorar nes-
se time. O torcedor caiu na realidade após a eliminação na 
Copa Sul Americana. Não dá para achar que o Felipão iria 
chegar fazendo milagres. Ficou provado que o time é bem 
limitado. Não vai ser sempre que a retranca vai ser eficien-
te. O que precisamos entender é que a realidade gremista 
é de um time que está muito longe de brigar por título de 
Copa do Brasil ou até mesmo embalar no Brasileirão. Trei-
nador está claramente na retranca para tentar evitar derro-
tas e tentar vitórias. Jogando assim até vai se salvar do rebai-
xamento, mas não trará triunfos deste jeito.

inTER EliminadO 
Internacional teve seis chances de gol no primeiro tem-

po e mais duas na segunda etapa. Inclusive um pênalti per-
dido pelo Edenilson. E após o pênalti desperdiçado o time 
do Inter simplesmente desabou. Técnico Aguirre fez mu-
danças estranhas, Caio Vidal que era o titular, nem foi para 
o campo. Um detalhe que chamou a atenção de forma nega-
tiva, o Inter não teve jogadas com destaque pelas laterais. Os 
alas Heitor e Moisés ficaram devendo muito. Olimpia acer-
tou todas as cobranças de pênaltis. Thiago Galhardo chutou 
sua cobrança para fora. Resta o Brasileirão para o Colorado, 
é muito pouco. Mas, calma: ainda pode piorar.

dinHEiRO 
Essa elimina-

ção vai trazer vá-
rios problemas fi-
nanceiros para o 
Inter. Sem a gra-
na da premiação 
vai abrir um bura-
co ainda maior nos 
cofres do Colora-
do. Já teve a elimi-
nação precoce na Copa do Brasil. Para equilibrar as finanças 
deste ano, o clube projetava chegar em quarto no Brasileirão, 
ir para as quartas da Copa do Brasil e avançar na Libertadores. 
Na Copa do Brasil conseguiu cair fora, perdendo para o Vitória. 
Deixou de arrecadar R$ 6 milhões em prêmios da CBF. Só que 
com a eliminação nos pênaltis na Libertadores o clube deixa 
escapar R$ 8 milhões da Conmebol. Já no Brasileirão não vai 
ser fácil chegar na quarta colocação pelas atuações até aqui. 
Mas isso é outro papo, que podemos abordar mais para frente.



UTI do Hospital São José deixa de 
atender pacientes com Covid-19 

PÁGINA 10
maravilha vai atender apenas pessoas com sintomas mais leves da doença, que possam ser internadas em leito de enfermaria 

>> pOLítICA 
Visando Eleições 2022, MDb realiza encontro regional em Maravilha

PÁGINA 7

QuedA NAS INTeRNAÇÕeS

COMéRCIO

FutSAL

Com promoções, 
começa o 
Maravilha em Festa

Equipe 
maravilhense 
empata pela Liga 
Catarinense 

Ação tem a participação de 18 
lojas e é realizada pelo núcleo 
de Desenvolvimento Comercial 
da CDL e AE 

Disputando a série ouro da 
competição, neste sábado (24) 
o mH Futsal joga em Rio do Sul, 
enfrentando o time da casa 

PÁGINA 8

PÁGINA  27

Divulgação


