
Maravilha - Sexta-feira 5 de Agosto de 2022 - ED 687

Página 9

Obra da nova sede da Rede Feminina 
se encaminha para fase final

Página 6

Página 7

PEQUENO 
POLEGAR 

CAMPANHA 

Nova creche será 
inaugurada nesta 
sexta-feira

Apae divulga 
programação do 
Agosto Laranja 

Investimento na estrutura é de aproximadamente R$ 1,7 milhão

PÁGINAS 03 e 04

Recenseadores 
iniciaram a coleta 
de dados nesta 
semana

CENSO 2022 DEVE APONTAR 
AUMENTO SIGNIFICATIVO NA 
POPULAÇÃO MARAVILHENSE

PESQUISA

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder



2 Maravilha - Sexta-Feira 5 de Agosto de 2022 - ED 687

OS ARTIGOS 
ASSINADOS SÃO DE 
RESPONSABILIDADE 
DOS AUTORES E 
NÃO REFLETEM 
NECESSARIAMENTE 
A OPINIÃO DO 
JORNAL O LÍDER.

DIAGRAMAÇÃO E ARTE
JOSIELE ERLO ZAMBIASI

DIRETOR:  WOLMIR HÜBNER

DIRETORA-COMERCIAL: SIMONE HÜBNER

EDITORA: CARINE ARENHARDT

MARAVILHA
RUA PASTOR ARMANDO CLAAS, 22 - CENTRO
49. 3664 4721

REDAÇÃO:
CAMILLA CONSTANTIN
CARINE ARENHARDT
CLEITON FERRASSO
EDERSON ABI
FRANCIELE BORGES
NELCIR DALL’AGNOL

OPORTUNIDADE

Projeto Maravilhe-se visita 
Vitra Brasil no dia 15

O projeto da CDL e Associação Em-
presarial Maravilhe-se visitará no dia 
15 de agosto a Vitra Brasil. O objetivo 
do projeto lançado em março é forta-
lecer o networking e o relacionamen-
to entre associados disseminando co-
nhecimento, inovação, tecnologia e 
boas práticas de gestão.

Até o momento o Maravilhe-se vi-
sitou a FM Pneus, Jumaniy e Microsys. 
Os participantes devem se inscrever 
de forma antecipada para garantir a 

vaga (todas as visitas têm vagas limita-
das). Para participar e se beneficiar do 
projeto basta adquirir o Passaporte 
Maravilhe-se, que contempla a visita, 
o crachá e uma camiseta do projeto. 

A visita será no dia 15 de agosto, 
segunda-feira, às 8h. O valor do pas-
saporte é R$ 30 para associados e R$ 
50 para não associados, sendo que as-
sociados que participarem da segun-
da visita do projeto terão desconto de 
50% na segunda compra.

Divulgação 
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EM

USOU SOLUÇÕES DO SICOOB, 
GEROU NÚMEROS DA SORTE! 

COLETA COMEÇOU

Censo 2022 deve apontar aumento 
significativo na população maravilhense 
População deve ficar atenta para responder corretamente o questionário

CARINE ARENHARDT 

Começou nesta semana a 
coleta de dados para o Censo 
Demográfico 2022, feito pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE). O último 
censo havia sido realizado em 
2010 e uma nova coleta esta-
va programada para 2020, mas 
acabou sendo adiada devido a 
pandemia. 

Conforme Alessandro Neu-
mann, coordenador de Área, 
responsável pelos 17 municípios 
da região, para Maravilha foram 
abertas 24 vagas para recense-
adores, no entanto nem todas 
estão preenchidas. Quem tiver 
interesse em fazer o trabalho 
pode fazer sua inscrição de for-
ma gratuita no posto do IBGE, 
na antiga ADR. 

A coleta deve seguir até o dia 
31 de outubro, período em que 
todos os lares brasileiros devem 
ser visitados por um recensea-
dor do IBGE. Mesmo recebendo 
a visita do recenseador a pes-
soa pode optar em responder o 
questionário online ou por tele-
fone, uma novidade ofertada na 
edição deste ano. 

Coleta iniciou nesta semana

QUAL O OBJETIVO DO CENSO?
Neumann destaca a importância da população receber os recenseadores e responder 

corretamente todas as perguntas. Ele ressalta que o Censo não tem apenas o objetivo de 
contar o número de habitantes, mas também retratar como vive cada região, características 
dos domicílios, questões de saneamento, saúde, trabalho e educação. 

Os dados são utilizados para definições de políticas públicas, tomada de decisões de in-
vestimentos públicos e iniciativa privada. Atualmente são utilizados os dados de 2010, com 
atualizações baseadas apenas em estimativas. “Agora, após 12 anos, temos a oportunidade 
de atualizar esses dados, então é importante que eles sejam passados de forma correta, 
porque eles serão utilizados pelos próximos anos”, ressalta  Neumann. 

Carine Arenhardt/O Líder
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COMO IDENTIFICAR 
O RECENSEADOR?

A população pode ficar atenta a 
alguns detalhes importantes na 
hora de identificar os recenseado-
res do IBGE. Eles vestem uniforme 
padrão, com colete, boné e cra-
chá, além do dispositivo móvel de 
coleta. No crachá há um QRCode 
que pode ser acessado pelo celu-
lar do morador, onde é possível 
checar se aquele agente de fato 
está a serviço do IBGE. 

PELO MENOS 28 MIL 
HABITANTES MARAVILHENSES 

Conforme o coordenador de área, Alessandro 
Neumann, Maravilha tem uma boa expectativa de 
aumento populacional com o Censo 2022. A po-
pulação local, calculada em 26,4 mil na estimativa 
2021, deve chegar a pelo menos 28 mil habitantes, 
mas o município espera alcançar 30 mil, número 
que já colocaria Maravilha em novo patamar na-
cional para o recebimento de recursos do governo 
federal, através do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM). 

DOIS TIPOS DE QUESTIONÁRIOS 

Os recenseadores estão aplicando dois 
tipos de questionários para a população, 
sendo que a grande maioria dos moradores 
responde 26 questões, com tempo médio 
de resposta de 5 a 10 minutos. O outro 
questionário tem 77 questões, com tempo 
estimado em 15 a 20 minutos para as res-
postas. 

Divulgação IBGE
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

DIMINUIÇÃO DO 
DESEMPREGO, AUMENTO 
NO EMPREGO

Uma coisa é atrelada a outra. 
Santa Catarina teve a significativa 
redução do número de desempre-
gados nos últimos cinco anos. Dados 
a serem comemorados, e podem, 
inclusive, servir de “palanque de 
campanha”.  Afinal, passamos por 
pandemia, instabilidade econômica, 
carga tributária altíssima e, mesmo 
assim, o estado cresceu. Na verdade, 
onde escrevi que uma coisa é atrela-
da a outra, quis dizer que nos últi-
mos cinco anos reduziu-se de pou-
co mais de 300 mil desempregados 
em 2017, para em torno de 180 mil 
neste ano de 2022. É uma redução 
direta entre aumento de postos de 
serviço e queda do número de de-
sempregados. Podemos analisar de 
maneiras diversas. Redução de 120 
mil desempregados, e/ou criação de 
120 mil novos postos de trabalho. O 
índice apresentado em Santa Cata-
rina é muito bom. Eu diria até exce-
lente, frente à outros estados onde 
a coisa tá muito mais complicada. E 
olha que sobram vagas e falta mão 
de obra especializada.

JÁ ESCREVI SOBRE 
MÃO DE OBRA

E torno a escrever, caros leitores. Existem, inegavelmente, vagas 
para serem preenchidas aqui no oeste catarinense. Só em São 
Miguel do Oeste, onde tenho maior conhecimento, temos pra-
ticamente mil vagas oferecidas em uma cidade de 40 mil habi-
tantes, mais ou menos. E uma imensa dificuldade em preencher 
postos de trabalho! A culpa disso? Exclusivamente daqueles que 
não tem se esforçado em fazer um curso preparatório, um curso 
técnico, em buscar uma especialização. O mercado de trabalho, 
como contrapartida, exige bom conhecimento e boa formação. 
É isto que está faltando. E olha que as opções são muitas! O 
brasileiro – e nosso povo do oeste também – tem pecado pela 
falta de iniciativa, pela falta de vontade, pela inércia. Por não 
buscar e nem almejar dias melhores. E olha, há tempo para isto. 
Tempo, e principalmente, trabalho. Infelizmente, muitos ainda 
preferem esperar as bolsas assistencialistas criadas em governos 
anteriores, e que ainda hoje rendem votos, não permitindo suas 
retiradas.

POR FALAR EM AUXÍLIO...

Este aqui eu concordo plenamente. O auxílio para taxistas e ca-
minhoneiros será pago a partir deste mês. A ajuda, sejamos razoá-
veis, não é tão alta assim. No máximo ajuda a custear alguma des-
pesa. É uma prova de preocupação do governo e de valorização da 
classe. Vá lá que o valor não é o desejado e nem o esperado, mas já 
é alguma coisa. Aqui, me obrigo a partir da premissa de que se não 
houvesse auxílio algum, seria bem pior.
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TRABALHO

Apae Marisol participa de sessão da 
Câmara de Vereadores
Sessão teve apenas entrada de indicações e presença de entidades

PEQUENO POLEGAR

Rede municipal inaugura nova creche nesta sexta-feira 
CARINE ARENHARDT

A Secretaria Muni-
cipal de Educação de 
Maravilha inicia o aten-
dimento em uma nova 
creche a partir de se-
gunda-feira (8). A estru-
tura é no Bairro Univer-
sitário e ganhou o nome 
de Centro de Educação 
Infantil Pequeno Pole-
gar. O investimento na 
estrutura foi de aproxi-
madamente R$ 220 mil, 
com recursos próprios 

do município. 
Conforme a secre-

tária de Educação, 
Cleusamar Preuss, a 

nova estrutura será 
inaugurada nesta sex-

Centro de Educação Infantil Pequeno Polegar fica no Bairro Universitário 

Vereadores debateram atividade e parabenizaram a escola

Carine Arenhardt/O Líder

É o Sicoob sempre ao lado de 
quem produz desenvolvimento.
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A Câmara de Vereadores retomou 
na noite de terça-feira (3) as sessões 
em Maravilha. Após o recesso, os ve-
readores receberam integrantes do 
Centro de Educação e da Apae Mari-
sol. A presidente Renata Donhauser 
e a psicóloga Geísa Tibulo. 

Elas falaram sobre a campanha 
de prevenção de deficiências e re-
forçaram o trabalho desenvolvido 
na escola em Maravilha.

Ederson Abi /O Líder

ta-feira (5), em cerimô-
nia marcada para às 15h. 
O evento deve ter a par-
ticipação de lideranças 
municipais. 

O Centro de Educa-
ção Infantil Pequeno 
Polegar fica na antiga 
estrutura do posto de 
saúde e vai atender 84 
crianças do berçário e 
maternal I. Os alunos já 
estão matriculados e fo-
ram chamados confor-
me a posição na lista do 
TAC. 
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PREVENÇÃO

Apae de Maravilha dá início a 
campanha Agosto Laranja
Aumento nos casos de deficiências acende alerta para necessidade de prevenir novos casos 

CARINE ARENHARDT 

A programação da campanha de prevenção 
Agosto Laranja teve início nesta semana e segue 
até o final do mês, promovida pela Apae de Mara-
vilha, com apoio do poder público. Durante esta 
semana o foco foi na divulgação da campanha 
nos veículos de comunicação, Câmara de Verea-
dores e comunidade em geral. Nesta sexta-feira 
(5), a partir das 9hs ocorre a Caminhada Laranja, 
na região central da cidade, com foco também na 
divulgação da campanha. 

Na próxima semana serão realizadas palestras 
nas escolas, abordando a prevenção de deficiên-
cias. Durante o mês ainda haverá piquenique, 
contação de histórias, passeios e palestras para 
usuários e familiares. 

ALMOÇO NO DIA 20 

Um dos eventos da campanha é o 
tradicional almoço da Apae, marcado 
para o dia 20. As fichas já estão a ven-
da pelo valor de R$ 30,00. O cardápio 
será macarronada, com galeto, além 
de saladas e acompanhamentos. As 
fichas podem ser adquiridas na Apae, 
sendo que esta é uma forma da co-
munidade auxiliar também financei-
ramente a instituição. 

OBJETIVO DA PROGRAMAÇÃO

Conforme a psicóloga e coordenadora da campanha, Geísa Tubulo, o objetivo é levar informa-
ções para a comunidade sobre a prevenção de deficiências. Ela destaca que há um aumento na 
incidência de deficiências, no entanto conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), 70% 
delas poderiam ser prevenidas.  
Geísa destaca que em Maravilha um levantamento aponta que mais de 520 pessoas tem algu-
ma deficiência e a Apae atende atualmente 140 usuários, que recebem atendimento de uma 
equipe multidisciplinar. “São números significativos, expressivos para o município, de pessoas que 
já tem alguma deficiência. Então é importante abordar essa prevenção”, destaca a psicóloga. 
Geísa destaca que a Apae está sempre recebendo novas demandas, de crianças que vem apre-
sentando deficiências ou algum déficit, casos onde o atendimento precoce é fundamental para 
minimizar as sequelas. Ela reforça que a Apae não é apenas um centro educacional, mas tam-
bém uma instituição que atua fortemente na área da saúde, seja na prevenção, diagnóstico ou 
tratamento de deficiências. 

Psicóloga e coordenadora da campanha, Geísa Tubulo

Carine Arenhardt/O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

FAÇA A PREVENÇÃO

A prevenção das doenças urológicas pode 
ser de fundamental importância para a quali-
dade de vida do indivíduo. Resumidamente a 
prevenção em cada uma das principais doenças 
pode ser dividida:

CÂNCER DE PRÓSTATA: A dieta e exercí-
cios físicos específicos ainda são controversos 
no benefício específico na prevenção do cân-
cer de próstata. Alguns estudos mostram que 
o aumento de alimentos gordurosos e hiper-
proteicos na dieta aumentam a incidência de 
câncer de próstata. Outros trabalhos científicos 
recentes evidenciaram que pacientes com dieta 
saudável e menor grau de obesidade e diagnós-
tico de câncer de próstata apresentam a doença 
menos agressiva e, portanto, melhor prognósti-
co.  As consultas periódicas com PSA e toque re-
tal com seu urologista são a única forma de con-
seguir fazer o diagnóstico precoce, que facilita e 
melhora as chances de tratamento curativo.

CÂNCER DE BEXIGA/RIM: O estilo de vida 
e genética apresentam forte relação nestes dois 
tipos de câncer urológico. Os grupos de pesso-
as com maior probabilidade de desenvolver o 
câncer de rim são tabagistas, obesos e idosos 
(especialmente os do sexo masculino e que fu-
mam). Esses últimos, devido à síndrome meta-
bólica (conjunto de ocorrências, como gordura 
na região do abdômen e pressão alta). O câncer 
de bexiga tem forte relação com o tabagismo, 
e mesmo vários anos após parar o tabagismo, 
o risco ainda é elevado nestes pacientes, com-
parado à população não tabagista. Além disso, 
chama a atenção para o risco bastante aumen-
tado de câncer de rim em pacientes de hemo-
diálise, por causa da própria insuficiência renal 
crônica. Cerca de 80% desenvolvem a chamada 
doença renal cística adquirida, e 1% a 2% evo-
luem com o câncer. 

Algumas doenças genéticas também au-
mentam a probabilidade de ocorrência: es-
clerose tuberosa (situação em que tumores 
benignos crescem em vários órgãos como 
cérebro, rins e olhos) e a síndrome de Von Hi-
ppel-Lindau (provoca o crescimento de cistos e 
tumores pelo corpo).

DISFUNÇÃO ERÉTIL: Esta talvez seja a do-
ença urológica com maior influência do estilo de 
vida na melhora e prevenção da disfunção erétil. 
Pacientes com dietas gordurosas, hipertensos, 
diabéticos, obesos, tabagistas e alcoólatras são fa-
tores comprovados de instalação mais precoce 
da disfunção erétil e muitas vezes irreversíveis. 
A prevenção e tratamento inicial da disfunção 
erétil estão relacionados a evitar os vícios e ao 
controle das doenças crônicas (hipertensão e 
diabetes). Os exercícios físicos são muito im-
portantes para a prevenção e manutenção da 
ereção. Alguns trabalhos científicos mostraram 
que os exercícios físicos regulares melhoram 
tanto a libido quanto a ereção.

DSTS: As infecções sexualmente transmis-
síveis são essencialmente transmitidas por sexo 
vaginal, anal e oral. A maioria das DSTs tende a dis-
seminar-se muito rápido, devido à sua natureza as-
sintomática, o que significa que muitas das pessoas 
que as contraem não sabem. Falta de conhecimen-
to sobre o uso de contraceptivos de barreira pode 
significar que a disseminação de DSTs pode acon-
tecer mesmo quando as pessoas julgam estar pro-
tegidas. Por isso é importante para as pessoas se-
xualmente ativas fazer testes de DSTs, mesmo que 

um novo/a parceiro/a afirme não ter DSTs. Muitos 
homens acreditam que o tratamento da gonorreia 
é simples e eficaz, mas o estreitamento da uretra 
ocorre em vários casos, mesmo após tratamento, 
requerendo cirurgias frequentes e de difícil resolu-
ção.  Isso sem comentar doenças sistêmicas e mui-
tas vezes incuráveis como HIV e Hepatites. 

LITÍASE RENAL: A prevenção é fundamental 
no caso dos cálculos renais, porque em sua forma-
ção eles precisam de tempo para acumular-se e de 
um local propício do trato urinário. Para evitar esse 
acúmulo, recomendam-se medidas que aumen-
tem o fluxo urinário: tomar muito líquido, evitar 
infecções urinárias e praticar exercícios físicos (au-
mentam fluxo urinário). Uma vez que a formação 
de cálculos está, na maioria das vezes, relacionada 
com a absorção de oxalato e cálcio, a modificação 
de hábitos alimentares é fundamental na preven-
ção. Está comprovado que a absorção de oxalato 
está influenciada pela ingestão de sal e proteína 
animal. Estudos sugerem que dietas com conteú-
do normal de cálcio, mas pobres em proteína ani-
mal e em sal, são bastante úteis na prevenção de 
cálculos renais.

Fonte: www.sbu-sp.org.br

http://www.sbu-sp.org.br
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EVENTO
Oase promove 64º Café Colonial no dia 13
CARINE ARENHARDT

Esta é 64ª edição do Café Colonial pro-
movido pela Ordem das Senhoras Evan-
gélicas (Oase) da comunidade evangélica 
de Maravilha. O evento será no dia 13 de 
agosto, iniciando com culto às 15h, na igre-
ja Evangélica de Confissão Luterana no Bra-
sil. Em seguida haverá a recepção no salão 
evangélico, seguindo com o café colonial 
até às 20h. 

As fichas estão a venda com as inte-
grantes da Oase ou na secretaria da comu-
nidade evangélica, até o dia 12 de agosto. O 
valor é de R$ 40,00. Conforme a presidente 
da Oase, Adelaide Linemburget, os recur-
sos arrecadados serão destinados para o 
projeto culto infantil, para a participação 
em congressos, e também nas ações gerais 
da comunidade evangélica do centro. 

Durante a programação também have-
rá exposição e venda de suculentas. Evento já é tradicional no município

Arquivo/O Líder

MARAVILHA

Obra da nova sede da Rede Feminina se encaminha para fase final
Investimento na estrutura é de aproximadamente R$ 1,7 milhão

CARINE ARENHARDT 

Uma obra sonhada por muitos 
anos finalmente está prestes a ser 
entregue. A nova sede da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
de Maravilha está em fase final de 
construção, edificada na Rua San-
tos Dumont. A obra deve ser en-
tregue nos próximos dias, soman-
do um investimento médio de R$ 
1,7 milhão, sendo R$ 1,3 milhão 
recursos repassados pelo governo 
estadual e o restante contrapartida 
com recursos próprios. 

No primeiro piso vai funcionar 
o Brechó da Rede Feminina e no 
andar superior os atendimentos 
na área da saúde. Assim que a obra 
ficar pronta, a rede migra os aten-
dimentos da área da saúde para 
a nova sede. O brechó ainda vai 

aguardar a instalação da nova mo-
bília, que deve ser adquirida com 
recursos próprios. 

Conforme a presidente Meri 
Terezinha Ranzan, a entrega desta 
obra é a realização de um grande 
sonho da Rede Feminina, que vem 
trabalhando sempre para ampliar e 
melhorar os atendimentos.

NOVOS PROFISSIONAIS 
Recentemente a Rede efetivou 

a contratação de novos profissio-
nais. O médico atende nas segun-
das, terças e sextas-feiras das 
7h às 8h e terças-feiras das 18h 
às 19h; fisioterapeuta quartas e 
sextas-feiras na parte da tarde; 
psicóloga nas terças a tarde e 
sextas pela manhã; nutricionista 
nas segundas e quintas-feiras na 
parte da tarde; assistente social nas 

terças pela tarde e quartas-feiras 
de manhã; e enfermeira para cole-

ta de preventivo todos os dias da 
semana. 

NOVO PROJETO COM A SECRETARIA DE SAÚDE 
Nesta semana a Rede Feminina firmou uma parceria com a Se-

cretaria Municipal de Saúde, para início do projeto Saúde nas Em-
presas, Saúde nas Comunidades. Através do projeto serão agen-
dados dias e horários especiais de atendimento, para realização de 
exames, testes e preventivo, em empresas e comunidades, envol-
vendo profissionais da Rede Feminina e Secretaria Saúde. 

Nova sede está em fase final de construção 

Carine Arenhardt/O Líder
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MARAVILHA

Evento marca lançamento do livro 
Direito, Tecnologia e Trabalho

CARINE ARENHARDT

O livro “Direito, Tecnolo-
gia e Trabalho” foi lançado na 
noite de segunda-feira (1º) em 
Maravilha, em evento para con-
vidados, no espaço Brasa e Mal-
te. O lançamento foi feito pelo 
juiz titular da Vara do Trabalho 
de São Miguel do Oeste, Oscar 
Krost. Ele destaca que a obra 
também tem outros autores 
como professores, juízes e ad-
vogados. 

Krost destaca que o livro 
apresenta uma série de textos 
sobre assuntos relacionados ao 
direto do trabalho e a tecnolo-
gia no mundo atual. O lança-
mento do livro iniciou em mar-
ço deste ano, já sendo feito em 
municípios de Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul. Krost desta-
ca que as vendas estão um su-
cesso e em breve será lançado 
o segundo volume do livro. 

A obra está disponível em 
aplicativos e sites de venda, 
ou diretamente com a edito-

Evento de lançamento 
do livro em Maravilha 

Juiz do trabalho, de São Miguel do Oeste, Oscar Krost

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

ra Mizuno. Krost destaca que 
já tem outros livros lança-
dos, ligados ao teletrabalho, 
inteligência artificial, princí-
pios e direitos do trabalho. 
O evento foi produzido pela 
Comissão de Esportes, Lazer 
e Eventos da OAB Subseção 
de Maravilha.
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Registro: Brenda - 1 aninho

Arlindo, mais uma vela se 
apaga e novos horizontes, 
novas amizades, novas es-
peranças e novas alegrias 
se acendem. Que a sua 
vida seja tão ou mais flo-
rida como foi nesses anos. 
Feliz Aniversário!

Alcemara, que sua vida seja sempre iluminada e que 
Deus te abençoe todos os dias de tua vida. Parabéns! 

Fernanda, Feliz 
aniversário! Saú-
de, paz, alegria, 

prosperidade, 
amor, e uma infi-
nidade de coisas 

boas. Você mere-
ce! Homenagem 

de sua família! 

Registro: 
Guilherme - 5 
meses
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Registro: Ana Clara - 1 aninho

Registro: Vitorio – 1 aninho

Patricia, que Deus, 
em sua infinita bon-
dade, lhe dê tudo 
de bom que você 
merece. Que você 
tenha muita ale-
gria, paz, saúde e 
felicidade. Homena-
gem dos familiares.  

Jheniffer, que nesta nova fase 
todas as alegrias do mundo 
sejam suas! Parabéns, pelo 
aniversário. 

Rodrigo, feliz aniversário, que você possa reali-
zar todos os teus sonhos, e saiba que estaremos 
sempre de pé aplaudindo seu sucesso!! Felicida-
des, homenagem da família e amigos. 
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combina com

www.superigutemi.com.br

Frio
FRETE
GRÁTIS

uma cadeira mor!

a cada 10 compras 

você ganha
acima de R$ 100,00

E PRA MELHORAR...

CARINE ARENHARDT 

A Universidade da Terceira 
Idade – Uniti de Maravilha iniciou 
na quinta-feira (4) o novo semes-
tre letivo, no campus da Unoesc. 
A abertura do semestre teve um 
seminário com dois palestran-
tes. Renata Mattia apresentou 
a palestra “Reinvente-se – um 
momento para a gente pensar 
na gente” e Ricardo Niguetti 
falou sobre “Deslocamentos 
tectônicos contemporâneos e a 
felicidade”. 

Neste segundo semestre do 
ano retornaram 80 alunos, que 
compõe as três turmas que já 
frequentavam a Uniti. Uma nova 
turma, com 37 alunos, começou 
o curso nesta semana. Os alunos 
que frequentam a Uniti são dos 
municípios de Maravilha, Cunha 
Porã, Caibi, Flor do Sertão e Ro-
melândia, que mantém parceria 
com a Unoesc. 

Conforme a Coordenadora 
da Uniti em Maravilha, Izoldi 
Klein Pinheiro, a programação 
deste semestre já está toda 
organizada. “Teremos pelo me-
nos duas viagens de estudos 
e a formatura da 5ª turma no 

TERCEIRA IDADE

Seminário marca início do novo 
semestre letivo da Uniti 
São mais de 120 alunos frequentando as aulas no campus da Unoesc em Maravilha

dia 10 de dezembro. Também 
vamos trabalhar uma nova ma-
triz de aperfeiçoamento, para 
oportunizar que os alunos já 
formados deem continuidade 
ao processo de formação. O 
programa da Uniti vem se qua-
lificando a cada semestre. Hoje 
estamos numa fase madura do 
curso, já contamos com a expe-
riência dos professores e prin-
cipalmente com a contribuição 
dos alunos que vão nos dando 
a direção de suas expectativas”, 
finaliza. 

Seminário reuniu as turmas para uma abertura conjunta

Seminário teve duas palestras durante a tarde

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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A Prefeitura de Maravilha, atra-
vés da Secretaria de Assistência 
Social e da Secretaria de Esportes, 
Juventude e Lazer, vai realizar nes-
te sábado (6) a 9ª edição dos Jogos 
da Integração dos Clubes de Mães. 
O evento é organizado pela coor-
denação dos clubes de mães do 
município e tem como objetivo pro-
porcionar um momento de diversão 
e interação entre os 23 clubes de 
mães de Maravilha. Participam 74 
equipes e mais de 400 mulheres.

Os jogos serão realizados no Sa-
lão Paroquial Católico com abertura 
às 9h, seguindo com apresentações 
culturais e após a primeira etapa dos 

EVENTO

Jogos da Integração dos Clubes de 
Mães acontecem neste sábado
Participam 74 equipes e mais de 400 mulheres

Registro da última edição, realizada em 2020 

jogos de mesa (bolãozinho). Na par-
te da tarde terá bingo com premia-
ções, a segunda etapa e a final dos 

jogos, além de música para dançar.
Também será disponibilizado 

transporte coletivo gratuito siando 

das linhas do interior do município 
às 7h30. O café da manhã e o lanche 
da tarde serão servidos de forma 
gratuita. Em parceria com a Farmá-
cia Líder Farma também terá o canti-
nho da saúde, onde as participantes 
podem aferir a pressão e fazer o tes-
te de glicemia.

A coordenadora dos clubes de 
mães, Nilva Michels, destaca que é 
um momento muito importante de 
reencontro após a pandemia. “Esta-
mos retomando as atividades agora 
depois de dois anos sem poder reali-
zar os encontros, então vamos rever 
amizades e ter um sábado muito di-
vertido juntas”, completa Nilva.

Arquivo/O Líder
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Na última semana inicia-
ram os trabalhos de refor-
ma e ampliação do Serviço 
de Convivência e Fortaleci-
mento de Vínculos de Cunha 
Porã. O local hoje atende 
mais de 80 crianças, disponi-
bilizando várias oficinas.

  Segundo a secretária 
de Assistência Social, Rosina 
Ana Kuntzler, o investimento 
será de aproximadamente 
R$323 mil entre emendas e 
recursos do município. Serão 
realizadas reformas e ade-
quações em banheiros, sa-
las, forros, além de pintura, 
ampliação com nova área de 

A técnica de enfermagem de 
São Miguel da Boa Vista Ivonize 
Heineck, participou de uma capa-
citação em Sala de Vacinas no mês 
de março. A capacitação foi promo-
vida pela escola de Saúde Pública 
de Santa Catarina em parceria com 
a Diretoria de Vigilância Epidemio-
lógica. Nesta semana a profissional 
da Secretaria da Saúde recebeu o 
diploma.

Na terça-feira (02), a Secre-
taria Municipal de Agricultura 
de Flor do Sertão realizou uma 
palestra destinada aos agriculto-
res do município. O palestrante 
André Luiz Rech, engenheiro 
agrônomo da Raix Sementes, 
abordou o tema “Construção 
de Ambientes de Alta Produti-

vidade e Saúde na Cultura do 
Milho x Cigarrinha”.

Dezenas de agricultores 
dedicaram boa parte da tarde 
para aprender e qualificar seus 
negócios rurais. O secretário 
Renato Perin, avaliou positiva-
mente o evento. “Na agricul-
tura, assim como em outras 

áreas, é fundamental se qua-
lificar, aprender para buscar 
melhores resultados; e o pa-
lestrante deu importantes 
recomendações aos partici-
pantes; desejamos que todos 
façam bom uso do aprendi-
zado em suas propriedades”, 
comentou ele.

O Projeto de Resgate Histórico 
de Flor do Sertão segue neste sá-
bado, dia 06, com um evento dedi-
cado à cultura alemã, que também 
se constitui em uma das bases cul-
turais do município. Com início às 
19h30, no Centro de Eventos, terá 
apresentações de dança típica ale-
mã, homenagem às famílias des-
cendentes de alemães e, depois, 
música ao vivo pra dançar muitas 
bandinhas.

Dezenas de agricultores participaram do evento e qualificaram seus negócios rurais

Reformas e adequações terão um investimento de R$ 323 mil

Diploma foi entregue nesta semana para Ivonize

FLOR DO SERTÃO

Secretaria de Agricultura promove 
palestra para agricultores
Construção de Ambientes de Alta Produtividade e Saúde na 
Cultura do Milho x Cigarrinha foi abordado

Fotos: Divulgação 

CUNHA PORÃ
Obras do Serviço de Convivência estão em 
andamento

serviço, muro, acessibilida-
de, área coberta, novos pi-

sos iluminação além de ou-
tras melhorias. 

RECONHECIMENTO

APERFEIÇOAMENTO

Noite cultural 
alemã será 
amanhã 

Profissional 
participa de 
capacitação
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O município de Bom Jesus do 
Oeste comemorou durante o mês 
de julho 27 anos de emancipação-
-político administrativa. A progra-
mação alusiva ao aniversário en-
cerrou no domingo (31), na praça 
municipal, onde foi realizado a 
Carreata e Benção ao Colono e Mo-
torista e logo após mateada onde 
teve animação do Grupo Baileiro, e 
para a criançada teve o espaço kids 
e espaço gourmet.

O evento reuniu centenas de 
pessoas e contou com a participa-
ção do prefeito Airton Antônio Rei-
nehr, vice Ivanor Belolli, vereadores, 
secretários, soberanas, visitantes 
e público em geral. O prefeito res-
saltou que a programação das fes-
tividades em comemoração aos 27 
anos do município foi desenvolvida 
com o intuito de envolver toda a 
comunidade, valorizando os mora-
dores que contribuem para o de-

senvolvimento do município. 
Segundo o vice e presidente da 

Comissão Central Organizadora, to-
dos os eventos contaram com a par-
ticipação expressiva da população. 
“Superou as nossas expectativas. A 
Comissão Organizadora trabalhou 
incansavelmente para realizar toda 
programação das festividades des-
te ano, e agradecemos a população 
que participou dos eventos”, frisou 
Belolli.

A diretora de Cultura, Dryka 
Novais, agradece o empenho dos 
servidores municipais e, a todos 
os envolvidos, que trabalharam e 
se dedicaram para o sucesso dos 
eventos realizados durante toda a 
programação, pois nada seria pos-
sível sem o comprometimento de 
cada um. Um agradecimento espe-
cial aos munícipes que se fizeram 
presentes, participando e presti-
giando as festividades.

Os munícipes de Bom Jesus 
do Oeste que tiver interesse de 
fazer parte da banda marcial 
que se apresentará no dia 07 de 

setembro no desfile cívico rea-
lizado pela administração, Se-
cretaria de Educação e Departa-
mento de Cultura podem fazer 

sua inscrição. Os munícipes com 
idade a partir de 12 anos po-
dem fazer parte do grupo.  As 
inscrições podem ser feitas com 

a Dryka pelo telefone (49)9 
9994-5789 ou diretamente no 
Departamento de Cultura até 
hoje (05).

BOM JESUS DO OESTE

Banda Marcial está com inscrições abertas

BOM JESUS DO OESTE

Festividades de aniversário encerram 
com mateada e carreata
Programação ocorreu na tarde de domingo (31) e contou com a presença de expressivo público

Autoridades agradeceram a participação dos munícipes nos eventos realizados durante o mês

Carros, caminhões e máquinas desfilaram e receberam a benção

Espaço kids para as crianças foi montado na praça

População atendeu o pedido e participou da mateada

Fotos: Divulgação 
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A administração e o Sistema 
Básico de Saúde de Bom Jesus 
do Oeste, acaba de ganhar um 
novo reforço para seu quadro 
de médicos clínico geral. Na se-
gunda-feira (01), foi apresenta-
do o novo médico Anderson Mi-
chel Rott. Ele foi recepcionado 
pela subsecretária, Ana Paula 
Liberali, onde pode conhecer as 
instalações da unidade e já deu 
início nos trabalhos. 

O prefeito Airton Antônio 
Reinehr e o vice Ivanor Belolli, 
deram as boas vindas ao médi-
co. “Estamos felizes em colocar 
à disposição da de Saúde mais 
um médico especialista para 
atender a população”, disseram 

Na terça-feira (02), foi 
feita entrega de novo apa-
relho de raio x fixo analó-
gico ao hospital de Cunha 
Porã. O aparelho também 
contém mesa de exames 
com tampo e quadro de 

força completo. A aquisição 
se deu através de recursos 
próprios e destinado a As-
sociação Hospitalar.

O equipamento que 
teve o custo de R$ 99 mil, 
e é de suma importância 

para agilizar e auxiliar no 
diagnóstico de exames, evi-
tando com que os pacientes 
precisem ser levados a cida-
des vizinhas e recebendo o 
atendimento necessário o 
mais rápido possível.

Para marcar o retorno às aulas, na se-
gunda-feira (1º), o Centro Educacional 
Padre Luis Muhl realizou uma Corrida 
Rústica, envolvendo seus alunos do turno 
vespertino. Segundo a diretora Rosineia 
Dall’Agnol, o objetivo da atividade foi de 
proporcionar interação e integração entre 
os alunos, para começar o segundo semes-
tre “com tudo”.

REFORÇO

Posto de Saúde conta com novo médico 
Novo médico Anderson Michel Rott foi apresentado

Dr. Anderson foi recepcionado pelas autoridades

Alunos foram contemplados com medalhas Entrega contou com a presença de autoridades municipais

Reinehr e Belolli.
 Rott agradeceu a recep-

ção e elogiou os pontos obser-
vados em seu primeiro dia de 

trabalho no Posto de Saúde. 
“A estrutura é muito boa, tudo 
bem organizado, com uma óti-
ma recepção. Fiquei feliz pelo 
que encontrei aqui”, comentou.

Segundo a subsecretária, o 
médico foi contratado pensan-
do em dar mais comodidade, 
agilidade no atendimento aos 
munícipes. Esta nova contra-
tação faz parte de um projeto 
desenvolvido pelo Executivo, 
que pretende ampliar as áreas 
de especialidades médicas. O 
profissional estará trabalhando 
temporariamente por 20h se-
manais e atenderá nas segun-
das e terças-feiras o dia todo e 
na quarta no período da manhã. 

Fotos: Divulgação 

SAÚDE
Cunha Porã adquire novo aparelho de 
raio x para hospital

FLOR DO SERTÃO
Corrida Rústica 
marca o retorno 
das aulas
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OBITUÁRIO

MARIA FERNANDA
A atriz Maria Fernanda morreu no 
dia 30 de julho, aos 96 anos, em 
decorrência de complicações respi-
ratórias. Ela era a única filha ainda 
viva da poetisa Cecília Meireles e do 
ilustrador português Correia Dias. 
Maria Fernanda atuou por mais de 
70 anos no teatro, mas também fez carreira no cine-
ma e na televisão, onde participou de novelas como 
Gabriela e Pai Herói.

JOÃO PAULO DINIZ
O empresário João Paulo Diniz 
morreu no dia 31 de julho, aos 58 
anos, vítima de infarto. Ele é filho 
do também empresário Abílio Diniz, 
fundador do grupo Pão de Açúcar, 
e mantinha uma empresa de inves-
timentos nos setores de academias, 
restaurantes, tecnologia, imobiliário e mobilidade. Em 
2001, João sobreviveu a uma queda de helicóptero 
que levou à morte da modelo e então namorada Fer-
nanda Vogel.

NICHELLE NICHOLS
A atriz Nichelle Nichols morreu no 
dia 31 de julho, aos 89 anos. A ar-
tista ficou conhecida pelo papel da 
Tenente Uhura, na série Star Trek, 
em 1966, em que fez história ao 
marcar pioneirismo da presença 
negra no horário nobre na televisão 
estadunidense.

BILL RUSSELL
Um dos maiores jogadores da histó-
ria da NBA, Bill Russell, morreu no 
dia 31 de julho, aos 88 anos. Con-
siderado o maior pivô defensivo já 
visto no basquete, Russell transfor-
mou o Celtics em uma potência que 
conquistou oito títulos consecutivos.

HILDEGARDA ROTT
Faleceu no dia 26 de julho, no Hospital de Cunha Porã, 

aos 91 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Evangéli-
ca de Confissão Luterana no Brasil de Cunha Porã e 
sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

SIDENE SCHNEIDER
Faleceu no dia 26 de julho, no Hospital de Clínica de 
Porto Alegre, aos 62 anos. Seu corpo foi velado no 
Clube de Idosos de Tigrinhos e sepultado no cemitério 
municipal de Tigrinhos.

ALBINO LOLATTO
Faleceu no dia 30 de julho, no Hospital São Lucas de 
Guaraciaba, aos 66 anos. Seu corpo foi velado na Igre-
ja da Linha Guataparema e sepultado no cemitério da 
comunidade.  

LURDES TEREZINHA 
TROMBINI DEGASPERI
Faleceu no dia 1° de agosto, no Hospital Regional de 
Chapecó, aos 80 anos. Seu corpo foi velado na cape-
la mortuária municipal de Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.
 

ALMA SELVINA DRESCHER DAHLKE
Faleceu no dia 3 de agosto, no Hospital São José, aos 
92 anos. Seu corpo foi velado na Igreja de Confissão 
Luterana do Brasil de Cunha Porã e sepultado no ce-
mitério evangélico de Cunha Porã.

MOACYR BAESSO
Faleceu no dia 4 de agosto, no Hospital São José, aos 
84 anos. Seu corpo foi velado no salão da comunidade 
da Linha Lamb, em Bom Jesus do Oeste, e sepultado 
no cemitério da comunidade.
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Foi identificado na 
terça-feira (02), o cor-
po da vítima fatal de 
um incêndio em resi-
dência registrado na 
madrugada do último 
sábado, dia 30 de ju-
lho, no Bairro São Se-
bastião, em São Miguel 
do Oeste.

Desde o primei-
ro momento em que 
as equipes prestaram 
atendimento no local 
dos fatos, existia a sus-
peita de que o corpo, 
que estava carboniza-
do em decorrência do 
incêndio, poderia ser 
do morador da casa, 
Adilson Spiecker, de 53 
anos.

Conforme a Polícia 
Científica de São Mi-

A Polícia Militar registrou um assal-
to na noite de domingo (31) no municí-
pio de Maravilha. Três homens invadi-
ram uma casa às 20h30 e levaram R$ 
6 mil de uma família. O assalto foi em 
uma casa do Bairro Floresta. 

De acordo com a Polícia Militar, en-
capuzados, eles invadiram a casa, ren-
deram o casal com uma arma de fogo 
e realizaram o assalto. O casal foi amar-
rado e agredido pelos criminosos. 

Há um comércio em anexo a 
casa, onde os ladrões levaram alguns 
objetos. 

Ninguém foi preso e o caso está 
sendo investigado. 

A polícia federal através da delegacia de polícia 
de Dionísio Cerqueira, cumpriu na manhã desta quar-
ta feira diversos mandos de busca e apreensão, nas 
cidades de Francisco Beltrão/PR e Campo Erê.

Notas fiscais emitidas entre 2017 e 2019 compro-
vam negociações superiores a 24 milhões de reais 
em vendas ilegais de vinhos argentinos e smartpho-
nes pela internet. 

A Polícia Federal deflagrou na quarta-feira (3) ope-
ração policial com objetivo de desarticular um grupo 
que atua na comercialização ilegal de vinhos argen-
tinos e produtos eletrônicos (principalmente smar-
tphones), por meio de vendas pela internet. Além do 
cumprimento de mandados de busca e apreensão, 
na data de hoje, também estão sendo bloqueados 
valores existentes em contas bancárias e aplicações 
em operações de criptomoedas de três pessoas in-
tegrantes desse esquema criminoso de descaminho.

Foram três mandados de busca e apreensão, ex-
pedidos pela Justiça Federal em Chapecó, cumpri-
dos na cidade de Francisco Beltrão. No curso da in-
vestigação se apurou que uma pessoa do grupo teria 
constituído uma empresa “fantasma” na cidade de 
Campo Erê, que foi utilizada para emitir notas fiscais 
fraudulentas para conferir aparente legalidade aos 
produtos eletrônicos e vinhos introduzidos clandes-
tinamente em território nacional (sem a comprova-
ção da regular importação). Ficou constatado que 
essa empresa teria emitido 11.028 notas fiscais entre 
os anos de 2017 e 2019, num valor total superior a 
R$ 24 milhões.

Os eletrônicos descaminhados e os vinhos oriun-
dos da Argentina eram comercializados através de 
plataformas de comércio eletrônico na internet, uti-
lizando os Correios da região do extremo oeste de 
Santa Catarina para a entrega das mercadorias ilíci-
tas vendidas. As remessas eram, em sua maioria, rea-
lizadas em nome de terceiros, com a intenção de não 
chamar a atenção sobre os verdadeiros envolvidos.

O líder dessa associação investigada já foi con-
denado criminalmente na ação penal decorrente da 
Operação Formiga, deflagrada pela Polícia Federal 
em fevereiro de 2016, na qual também se investigou 
atividade de descaminho de produtos oriundos da 
Argentina. Os envolvidos nesta operação são inves-
tigados pelo crime de descaminho, praticado em as-
sociação criminosa e com utilização de documentos 
ideologicamente falsos, os quais, somando-se as pe-
nas máximas, totalizam 12 anos de reclusão.

BRUTALIDADE

Homens armados assaltam 
residência, amarram 
moradores e levam R$ 6 mil
Polícia Civil investiga o caso e busca prender criminosos

OESTE CATARINENSE

Empresa implantada em 
Campo Erê movimentou 
mais de R$ 24 milhões em 
descaminho

Empresário foi feito refém e teve ferimento na mão

Investigação foi concluída pela polícia científica 

Ederson Abi /O Líder

Marcos Lewe/WH Comunicações

INVESTIGAÇÃO
Polícia Científica identifica corpo 
encontrado carbonizado 

guel do Oeste, o reco-
nhecimento da vítima 
ocorreu nesta terça-
-feira (02), quando foi 
realizado um exame de 
raio-x, possibilitando, 
posteriormente, a com-
paração com a arcada 
dentária da vítima. 

Após o exame, um 
odontolegista da Polí-
cia Científica de Santa 
Catarina conseguiu re-

alizar a identificação 
da vítima e confirmar 
que o corpo encontra-
do carbonizado era de 
Adilson Spiecker.

A agilidade nos proce-
dimentos ocorreu devido 
a colaboração da empre-
sa Radiodôntica, de São 
Miguel do Oeste, que 
realizou os exames du-
rante o procedimentos 
de identificação.
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A Fase Estadual da Olesc foi 
realizada em Curitibanos, entre os 
dias 22 a 30 de julho, e a equipe da 
SEJL/Vida Vôlei de Maravilha este-
ve presente no naipe feminino e 
masculino. 

No feminino, o primeiro jogo foi 
contra Rio do Sul, com derrota por 
3-0. No jogo seguinte, Maravilha 
enfrentou Guaraciaba, perdendo 
também por 3-0 e no  terceiro jogo, 
muito disputado e decidido nas úl-
timas bolas, Maravilha acabou per-

dendo por 3-1.
No primeiro jogo do masculino, 

em uma partida equilibrada, Mara-
vilha perdeu para Braço do Norte 
por 3-0. Na segunda partida Mara-
vilha venceu por 3-0 sobre a equi-
pe de Iomerê, e na última partida 
perdeu para a equipe de Blumenau 
por 3-0. 

 “Para nós é uma grande vitória 
estar na fase estadual, principal-
mente disputar contra as melho-
res equipes do estado com apenas 

meninas e meninos de nossa cida-
de, formados em nosso projeto, é 
uma honra para nós, mas sabemos 
que o nível seria muito alto, e o re-
sultado se torna muito difícil, mas 
conseguimos fazer boas partidas 
e principalmente fazer os outros 
municípios conhecer nossos atletas 
e nosso projeto, valendo bons elo-
gios e o respeito das grandes equi-
pes. Nos faz sentir que os objetivos 
foram alcançados e que estamos 
no caminho certo”, destaca o técni-

co Thomas Zardo. 
Ele agradeceu aos atletas pela 

luta e comprometimento duran-
te a competição, as famílias pela 
confiança e apoio, a Administração 
municipal, em especial a Secretaria 
Municipal de Esportes e aos patro-
cinadores pelo apoio e condições 
de treinamentos e competição. 

A próxima competição será a 
segunda fase da Liga Oeste, cate-
goria adulto masculino em Xanxe-
rê, no dia 13 de agosto.

VÔLEI 

Maravilha participa da Fase 
Estadual da Olesc
A próxima competição será a segunda fase da Liga Oeste, no dia 13 de agosto 

A atleta Veronica Andra-
de Balsano participou do 
Campeonato Panamericano 
e Sul-Americano de Natação 
Master, realizado de 21 a 27 
de julho, em Medellín, Co-
lômbia. A atleta nadou 5 pro-
vas individuais e 4 provas de 
revezamento, obtendo o 1° 
lugar em todas as provas dis-
putadas nos campeonatos. 

Foram elas: 100 metros 
livre, 200 metros livre, 200 
metros medley, 100 metros 
borboleta, 200 metros peito, 
4x50 metros livre feminino, 

4x50 metros medley femini-
no, 4x50 metros livre misto, 
4x50 metros medley misto.

Em todas as provas indi-
viduais a atleta estabeleceu 
novo Recorde Panamerica-
no e Sul-americano. Veroni-
ca mora em São Miguel do 
Oeste, mas se desloca até a 
academia Aquafit, em Mara-
vilha, para realizar seus trei-
namentos. Seus treinos são 
planejados pelo seu técnico 
e marido, o Tenente-Coronel 
do Exército Diefferson Ma-
chado Felix.

A 15ª rodada do Campeonato Municipal de 
Futebol de Campo – Taça Aracnomania – Odi 
Sports de Maravilha será realizada neste do-
mingo (7), marcando a primeira etapa da final. 
Quatro equipes disputam as partidas de ida da 
final, no Estádio Doutor José Leal Filho. 

O primeiro jogo, da categoria Aspirante, co-
meça às 13h45, entre EC Canarinho PA x Clube 
4S Amizade. O segundo jogo inicia às 15h45, 
pela categoria Principal, entre Clube 4S Amiza-
de Linha 51 x Esportivo Bela Vista. 

A 16ª e última rodada, com os jogos de vol-
ta acontecem no dia 14 de agosto, também no 
Estádio Doutor José Leal Filho. As disputas se-
rão às 13h30 no Aspirante e 15h30 no Principal. 

MARAVILHANATAÇÃO
Final do Municipal tem 
jogo de ida neste final 
de semana 

Atleta que treina em Maravilha participa de 
campeonatos na Colômbia 

Equipe feminina de Maravilha Equipe masculina de Maravilha

Em todas as provas individuais a atleta 
estabeleceu novo Recorde

Divulgação 

Fotos: Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

CAMPEÃO 

O mês de julho já se foi, mas não antes do futebol 
amador celebrar uma das finais mais eletrizantes da his-
tória. Nos pênaltis, Ypiranga de São José do Cedro ven-
ceu o Cometa de Itapiranga e é campeão do Estadual de 
Amadores. A decisão da Taça UNSA BIER aconteceu no 
último domingo (31), no Estádio da Montanha em Itapi-
ranga. A torcida compareceu em massa, lotação máxima, 
com bandeiras, banda e muita animação. Aos gritos de: 
“É Campeão!”, a torcida visitante fez a festa.

COMETA 2 X 2 YPIRANGA 

Foi um grande jogo, onde o detalhe 
resolveu. Ypiranga saiu na frente no pla-
car, com gol do Rafinha no primeiro tem-
po. Na segunda etapa, aos 34 minutos, 
um lance polêmico! O artilheiro do cam-
peonato, centroavante Samuel, marcou e 
fez 2 X 0. Muita reclamação por parte do 
Cometa alegando que a bola não entrou 
totalmente no gol. Arbitragem manteve 
a decisão do assistente e validou o gol. 
Parecia que o Ypiranga ganharia o título 
de forma tranquila.

MUNICIPAL 

É bom ressaltar que 4S da Linha 51 e 
Esportivo Bela Vista, na categoria princi-
pal, e Canarinho da Primavera Alta e 4S, 
na aspirante, chegaram as finais do Cam-
peonato Municipal por méritos próprios. 
As duas equipes da Linha 51 apostam na 
velocidade. O time principal do 4S tem 
uma mulher como treinadora. Sandra Ma-
ria Ribeiro cumpriu muito bem esse desa-
fio e chega forte para levantar o troféu. 
Bela Vista vem empolgado após eliminar 
o Madalozzo em um jogo de alto nível. 
Primavera Alta fez uma campanha sólida 
e tem o técnico emergente Márcio Silva. 
Teremos duelos equilibrados, não tem fa-
voritos nestes confrontos. As finais acon-
tecerão em dois jogos, ida e volta, nos 
próximos fins de semana.

REAÇÃO

Numa reação incrível o Cometa foi buscar 
o empate. Nos acréscimos fez um golaço e 
igualou o marcador. No tempo normal 2 X 2. 
Nas penalidades, outro fato curioso, brilha-
ram os goleiros Della do Cometa e Silva do 
Ypiranga. Nas cinco cobranças para cada 
lado deu novamente 2 X 2. Nas alternadas, 
após mais três cobranças para cada lado, 
brilhou a estrela do goleiro Silva que fez a 
defesa do título. “O importante nos pênaltis 
é manter a tranquilidade antes do chute”, 
completou o goleiro campeão.

FUTSAL 

Maravilha Futsal foi eliminado da Copa Catarinense 
após perder na prorrogação para Cunha Porã. Maravilha 
na casa do adversário, terminou a partida com 4 X 4 no 
placar. Pelo regulamento, a disputa foi para a prorroga-
ção e, faltando 25 segundos para terminar o clássico, 
levou o gol. Portanto, está eliminado da competição. O 
elenco de Maravilha volta as atenções para a sequência 
do returno na Série Ouro da Liga Catarinense de Futsal.


