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Casal fala sobre a 
ansiedade para a 
chegada da filha, 

Bella Maria 

Obra será contratada pelo município, 
com recursos do governo do Estado 

PAI COMEMORA A DATA 
PELA PRIMEIRA VEZ APÓS 
FERTILIZAÇÃO IN VITRO 
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FESTA ALEMÃ

FÓRUM EMPRESARIAL

Oktoberfest terá três dias 
de programação cultural

Prefeito anuncia novidades 
no processo para licitar o 
elevado das BRs 282 e 158 

Evento tem duas noites 
de palestras, com foco 
em pessoas 
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É o Sicoob sempre ao lado de 
quem produz desenvolvimento.
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ou de fala:  0800 940 0458 | SAC - 24h 0800 724 4420 | Demais serviços de 
atendimento www.sicoob.com.br.
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CARINE ARENHARDT 

A 7ª edição do Festival da 
Canção Cidade das Crianças está 
com inscrições abertas até o dia 
19 de setembro. Podem se ins-
crever pessoas que residem em 
Maravilha. O festival é dividido 
em quatro categorias, sendo mi-
rim de 5 a 8 anos; infantil de 9 a 

12 anos; juvenil de 13 a 17 anos; 
e adulto acima de 18 anos. 

As inscrições devem ser feitas 
diretamente no Departamento 
de Cultura pelo candidato, ou 
responsável quando for menor 
de idade. Para a ficha de ins-
crição é preciso levar cópia do 
RG, cópia atualizada do com-
provante de residência e cinco 

cópias da letra da música. 
As apresentações serão ava-

liadas por cinco jurados, nos 
quesitos afinação e interpre-
tação. Os três primeiros colo-
cados receberão prêmio em 
dinheiro e troféu e todos os 
candidatos recebem medalha 
de participação. 

O evento é promovido pela 

prefeitura, através do Depar-
tamento de Cultura. O festival 
será realizado no dia 24 de se-
tembro, com início às 17h, no 
Centro Sociocultural. O objeti-
vo é valorizar e reconhecer os 
talentos musicais em nível mu-
nicipal e regional, além de es-
timular a criação e difusão da 
música. 

EM SETEMBRO

Departamento de Cultura abre 
inscrições para Festival da Canção
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Pai comemora a data pela 
primeira vez após processo 
de Fertilização In Vitro

Edimar Edinho Oldiges conta sobre 
o procedimento e a ansiedade pela 
chegada da filha, Bella Maria

CAMILLA CONSTANTIN

A comemoração neste domingo (14) vai ter um gosto dife-
rente e especial para o professor e diretor Edimar Edinho Oldi-
ges, que sempre sonhou em ser pai.  As tentativas começaram 
há cerca de 2 anos e, diante das negativas, ele e a esposa, Ka-
rine Müller, recorreram a consultas médicas. “Descobrimos um 
problema comigo, onde precisaríamos recorrer a Fertilização In 
Vitro (FIV)”, conta.

Ele afirma que, por viver em um mundo com resquícios his-
tóricos e culturais machistas, sentiu desconforto por não poder 
ter filhos “de modo natural”, mas o apoio de pessoas próximas, 
principalmente da esposa, foi fundamental. “O processo foi de 
muitas consultas, viagens, exames, procedimentos, alguns dolo-
rosos e cansativos, mas acredito que nós dois conseguimos ter 
inteligência emocional para sabermos viver um processo de cada 
vez e cada resultado positivo ficávamos mais fortes. Confesso 
que para mim o mais difícil foi o momento que tive que aplicar 
as injeções diárias de estimulação ovariana da Karine, foram dias 
bem dolorosos para ela e angustiantes para mim”, conta.

DESCOBERTA 

Após mais de um ano, os embriões foram implanta-
dos, sendo necessário esperar alguns dias para fazer o 
exame e comprovar o resultado, que felizmente foi po-
sitivo. “A descoberta foi sensacional, é difícil explicar em 
palavras, posso dizer que o coração passa a bater em um 
compasso diferente, é inexplicavelmente maravilhoso! 
Gostaria de aproveitar para agradecer as pessoas próxi-
mas, especialmente minha esposa. Sempre a admirei de-
mais, por todas as características de uma grande mulher 
que ela tem, e o processo de fertilização mostrou o quão 
sensacional ela é”, diz.

Pela FIV ainda ser um tabu, principalmente aos ho-
mens, o casal resolveu mostrar todo o processo nas re-
des sociais, com o objetivo de ajudar outras pessoas. Ele 
afirma que, apesar de desafiador, foi gratificante receber 
tantas mensagens de apoio. “Com certeza a energia posi-
tiva de todas estas pessoas nos ajudou muito”, enfatiza.

Edimar Edinho Oldiges e a esposa, Karine Müller, no chá revelação

Arquivo Pessoal

DATA ESPECIAL
Neste ano o Dia dos Pais será ainda mais especial para a família. “A 
expectativa em comemorar o primeiro Dia dos Pais é muito boa, sem-
pre pude abraçar e felicitar meu pai e, há 4 anos, meu irmão, que são 
referências de pais excelentes. Receber a felicitação junto com eles 
será muito legal! Espero poder ser um pai tão bom quanto eles”, diz.
Para finalizar, ele deixa uma mensagem para a filha, Bella Maria, 
ler no futuro: “Filha, o momento em que sua mamãe contou ao 
papai de sua vida, meu coração passou a bater de um jeito diferen-
te, melhor, mais bonito! Estamos ansiosos pela sua chegada. Tenha 
certeza que estarei sempre do seu lado e que amor nunca vai faltar! 
Amo você”.
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LUIZ CLÁUDIO CARPES
DIRETO AO PONTO

“SAIDINHA 
TEMPORÁRIA” 
VAI ACABAR?

Deve acabar. E deve aca-
bar totalmente, sem deixar 
brecha para exceções. A deci-
são já foi tomada na votação 
da Câmara dos Deputados, e 
agora deve voltar ao Senado, 
que novamente deve aprová-
-la. Na verdade, o Senado da 
República já havia aprovado, 
mas como o texto teve mo-
dificações na Câmara, deve 
agora voltar para lá. É bom di-
zer que a proposta original foi 
de Ana Amélia Lemos, gaúcha 
que ocupou vaga no Senado, 
quando lá estava de posse de 
seu mandato. Diga-se tam-
bém que a redação original 
do texto, ainda criado pela 
Ana Amélia, não era tão duro 
e nem tão radical. Todavia, a 
sociedade civil estava aguar-
dando uma postura em re-
lação aos descumprimentos 
e delitos que ocorriam, exa-
tamente quando da aludida 
saída dos presos, e que não 
voltavam para o cumprimen-
to do restante da pena.

EM SANTA CATARINA, 67 NÃO VOLTARAM

Aqui no estado, na última saída, 67 não retornaram para a sequência 
do cumprimento de suas penas. Na verdade, isto é uma bela ignorância! Afinal, 
a saída era uma benesse do Estado exatamente para presos que já estão em 
progressão de regime, no caso, o semiaberto. Só que com a falta do retorno de 
muitos para as cadeias de nosso país, a sociedade estava literalmente arrepiada. 
Isto porque muitos sequer iam visitar seus familiares, sequer utilizavam a saída 
para reencontrarem pessoas, para ficarem e terem contato com seus lares, e já 
saiam delinquindo. Muitos eram recapturados dentro do próprio tempo da saí-
da temporária. Outros, não voltavam. O fato é um só. Ninguém aguentava mais 
esta falta de responsabilidade dos apenados, muitos deles que simplesmente 
impunham risco à própria coletividade. Bem, quem não sabe usar, não pode se 
beneficiar. Infelizmente, os que são bons (e temos sim apenados responsáveis 
e em plena socialização) acabam pagando pelo mau comportamento dos maus. 
Assim sendo, a grande tendência é que acabe esta benesse, e todo mundo terá 
que seguir cumprindo a pena conforme prevê seu regime de cumprimento. 

QUANDO PASSA A VALER

Agora falta o Senado aprovar para a lei ser sancionada e finalmen-
te passar a valer, acabando com a saída temporária. Por conta disso, 
vai mais algum tempo (não muito) até que seja completamente re-
vogada a saída temporária. E agora não vai adiantar chorar e nem 
reclamar. Na verdade, os próprios apenados que não souberam usar 
a benesse são os grandes causadores da revogação do benefício. Os 
que aprontaram estão impondo aos seus semelhantes a perda de tal 
possibilidade de reencontrar sua família. Diante disso, não há mais 
o que fazer senão refletir. Infelizmente, uma reflexão tardia. Deve-
riam ter pensado antes de usar mal o tempo, sendo que muitos mal 
saiam das cadeias e já estavam praticando crimes. Todos vão pagar, 
por conta do mau comportamento de alguns.
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Empresa maravilhense trabalha com 
fabricação de câmaras de conservação 

A Revimedic Equipamentos Médicos 
faz parte da seleta lista das cinco indús-
trias autorizadas pela Anvisa para fabricar 
câmaras de conservação de imunobioló-
gicos no Brasil. São mais de 10 modelos 
de equipamentos com tecnologia inova-
dora embarcada aos equipamentos. A 
empresa também presta serviços de ma-
nutenção preventiva, preditiva, corretiva 
e calibração nos equipamentos. 

As câmaras de conservação da linha 
RM foram especialmente desenvolvidas 
com o objetivo de conservar adequada-
mente imunobiológicos, medicamentos, 
hemoderivados e termolábeis. “Consti-
tui medida estratégica em qualquer pro-
grama de imunizações/bancos de san-
gue a manutenção adequada da rede de 
frio, para que os materiais armazenados 
possam ser conservados com eficácia 
e segurança. Os equipamentos desen-
volvidos pela Revimedic contam com a 
mais moderna tecnologia existente no 
mercado, com diferenciais inéditos que 
possibilitam ao equipamento se tornar 
o mais seguro, com autonomia de fun-
cionamento e testes automáticos que 
possibilitam aos clientes toda segurança 
e comodidade”, destaca o proprietário 
Rudimar Linck. 

Com sede na Avenida Presidente Var-
gas, no Bairro Floresta, em Maravilha, a 
empresa foi criada em 2017, atendendo 
uma demanda de mão de obra especiali-
zada na realização dessas manutenções 
em Câmaras de Conservação de Vacinas, 
agregando a recalibração dos controla-
dores de temperatura através de cali-
brador mestre calibrado e rastreado via 
Rede Brasileira de Calibração (RBC). Já 
em junho de 2020, após um longo pro-
cesso junto a Anvisa, a entidade federal 
autorizou a fabricação própria dos equi-
pamentos.

EQUIPE ESPECIALIZADA
A equipe conta com 10 colaboradores, cada um dentro de sua capacitação, 
sendo um engenheiro mecânico, um engenheiro eletrônico, quatro técnicos 
de eletrônica e refrigeração, consultores de vendas e auxiliares. A equipe 
técnica, que presta assistência nos equipamentos, passa por treinamentos 
dentro da fábrica, seguindo as orientações da Anvisa e atende os três estados 
do sul, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais, contando 
com mais de 800 clientes públicos e privados. 

Empresa fabrica câmaras de conservação de imunobiológicos

Sede fica na Avenida Presidente Vargas

Fotos: Divulgação 
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HAMBÚRGUER GOURMET
QUALIDADE ARTESANAL

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

alberts_maravilha(49) 99903-3033

CARINE ARENHARDT 

Esta é uma campa-
nha nacional, lançada 
pelo Ministério da Saú-
de e tem como objeti-
vo elevar as coberturas 
vacinais para proteger 
crianças e adolescentes 
de doenças que podem 
ser prevenidas com a 
vacinação. Serão duas 
campanhas simultâneas, 
uma delas de vacinação 
contra a Poliomielite e a 
de Multivacinação para 
crianças e adolescentes. 

Conforme a respon-
sável pela Sala de Vaci-
nas em Maravilha, So-
lange Hofstatter, para 
crianças menores de um 
ano a equipe vai conferir 
se a vacinação está em 
dia e caso tenha algu-
ma imunização atrasa-
da será aplicada a dose. 
Todas as crianças com 
idade entre 1 a 4 anos 
vão receber a gotinha 
de prevenção contra a 
poliomielite e para a fai-
xa etária de 5 a menores 
de 15 anos também será 
conferido se há alguma 
vacina pendente. 

VACINA

Saúde promove campanha de imunização 
contra poliomielite e multivacinação 
Dia D de vacinação será no sábado da próxima semana, dia 20 de agosto 

Campanhas seguem até o dia 9 de setembro

SÁBADO D

A campanha iniciou nesta semana e segue até o dia 9 de setembro. No dia 20 de 
agosto, no sábado da próxima semana, será o Dia D, com atendimento durante o 
dia todo para facilitar a procura. Solange destaca que é indispensável que os pais 
levem a caderneta de vacinação e o cartão SUS ou CPF da criança. 
A adesão a essas duas campanhas é de extrema importância para que o Brasil per-
maneça livre da poliomielite e para que crianças e adolescentes cresçam saudáveis. 

O Líder
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DR. GEOVANI DELEVATI
MEDICINA E SAÚDE

A infertilidade é considerada 
uma doença do sistema reprodutor 
que é constatada após um período 
de 12 meses de tentativas de gra-
videz sem sucesso, em que o casal 
manteve relações sexuais sem a uti-
lização de nenhum método contra-
ceptivo. Atualmente, estima-se que 
a infertilidade atinja 10% a 20% dos 
casais em idade reprodutiva, inde-
pendentemente de suas origens 
étnicas ou sociais.

Em 30% dos casais que não 
conseguem engravidar, o homem 
é o único responsável pela causa 

da infertilidade, sendo que causas 
femininas associadas às masculinas 
ocorrem em 20% dos casos. Sendo 
assim, pode-se dizer que problemas 
masculinos estão presentes em cer-
ca de 50% dos casais inférteis. Pelo 
fato de os problemas masculinos 
serem tão comuns, é essencial a 
investigação adequada do homem 
infértil.

O espermograma é o principal 
exame de avaliação, sendo na maio-
ria das vezes o primeiro a ser solici-
tado na investigação do homem 
infértil. Cerca de 80% dos homens 

com dificuldade de engravidar suas 
esposas apresentam baixa concen-
tração dos espermatozoides asso-
ciada à diminuição da motilidade e/
ou alteração da sua morfologia.

O espermograma é um exame 
altamente variável, para um mes-
mo indivíduo, em dias de coleta 
diferentes, sendo assim é aconse-
lhável a obtenção de duas análi-
ses de sêmen antes que se ofere-
ça uma opinião sobre a condição 
do paciente. Um período de absti-
nência de 2 ou 3 dias deve ser res-
peitado. Alterações no período de 

abstinência podem invalidar com-
parações entre as análises. A cole-
ta do exame deve ser realizada no 
laboratório ou clínica de reprodu-
ção através de masturbação e co-
letado em um recipiente de vidro 
ou de plástico especial com uma 
abertura ampla, evitando a perda 
de material.

A metodologia de análise e os 
percentis de distribuição são des-
critos pela Organização Mundial 
da Saúde, em sua 5ª edição, revi-
são em 2010, estando representa-
dos na tabela abaixo.

Fonte: Dr. Marcello Cocuzza/Portal da Urologia

COMO INTERPRETAR O ESPERMOGRAMA?

PARÂMETROS                                                                                   (PERCENTIL 5 – IC DE 95%)
Volume seminal (ml)                                                                                      1.5 (1.4-1.7)
Contagem total de espermatozoides (106/ ejaculado)       39 (33-46)
Concentração de espermatozoide (106 /ml)                                       15 (12-16)
Motilidade total                                                                                        40 (38-42)
Motilidade progressiva (%)                                                                       32 (31- 34)
Morfologia (formas normais, %)                                                           4 (3-4)

Comprovação biológica de infertilidade 
masculina só é possível nos casos de ausência 
completa de espermatozoides ou na ausência 
completa de motilidade espermática. A interpre-
tação dos valores dos parâmetros seminais de-
finidos pela OMS deve ser realizada com muita 
atenção e cuidado. Os valores de referência não 
representam a concentração média de esper-
matozoides na população em geral, ou valores 
mínimos necessários para gravidez espontânea. 
Além disso, pacientes com parâmetros seminais 
fora do intervalo de referência de normalidade 
podem conseguir engravidar suas parceiras. 

Sendo assim, o espermograma não deve ser vis-
to como um teste de fertilidade masculina.

Portanto deve-se ter cautela na utilização 
do espermograma para diagnóstico de inferti-
lidade masculina. Homens apresentando os pa-
râmetros dentro da referência sugerida como 
normal, ainda assim, podem apresentar dificul-
dade para engravidar suas parceiras. Embora o 
espermograma tenha como objetivo auxiliar os 
médicos a estimar a fertilidade relativa de um 
determinado indivíduo, os parâmetros seminais 
definitivamente não permitem a classificação 
definitiva dos pacientes em férteis ou inférteis.
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Com o limite de R$ 5 bilhões para 
a oferta de crédito, o Sicoob está 
apto a operar a nova rodada do Pro-
grama Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de Pequeno 
Porte (Pronampe), que foi criado em 
2020 para auxiliar pequenas e mé-
dias empresas atingidas pela pande-
mia de covid-19. 

A linha de crédito está disponível 
desde 27 de julho e, em apenas cin-
co dias, o Sistema prospectou R$ 1 
bilhão para cooperados. Em 2021, o 
Sistema movimentou R$ 1,6 bilhão 
para emprestar às empresas associa-
das. Já em 2022, a expectativa é au-
mentar em 150% os recursos dispo-
nibilizados para a linha. “Estamos no 

processo de retomada econômica e 
os pequenos negócios são essenciais 
para a consolidação do movimento 
de crescimento. Por isso, neste mo-
mento, o compromisso do Sicoob 
é ofertar soluções financeiras que 
contribuam para o fortalecimento 
e expansão dos micros e pequenos 
empreendedores. Somando todas as 
fases do Pronampe até o momento, 
conseguimos liberar mais de R$ 4,6 
bilhões em crédito para aproximada-
mente 82 mil empresas. E até o fim 
desta nova rodada, nossa expectati-
va é ampliar ainda mais a oferta de 
crédito aos cooperados do Sistema”, 
disse Francisco Reposse Junior, dire-
tor Comercial e de Canais do Sicoob. 

PRONAMPE

Em uma semana, Sicoob prospectou 
mais de R$ 1 bilhão para cooperados

Quem pode participar

Estão aptos a participar MEIs, micro e em-
presas de pequeno porte com faturamento 
anual de até R$ 4,8 milhões em 2021. As 
condições incluem prazo de 48 meses e ca-
rência de 11 meses, com encargos compos-
tos por Taxa Selic + até 6% ao ano.  
O valor máximo de crédito por cooperado 
pode ser de até 30% do faturamento anu-
al registrado em 2021, limitado a R$ 150 
mil. Para empresas com menos de um ano 
de funcionamento, o limite do empréstimo 
corresponde a até 50% do capital social ou 
a até 30% da média de faturamento mensal 
apurado desde o início das atividades.
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A 9ª edição do maior even-
to anual realizado pela CDL 
e Associação Empresarial de 
Maravilha teve início na noite 
de terça-feira (9) com pales-
tra realizada no Lar de Con-
vivência. O tema do Fórum 
Empresarial neste ano foi De-
senvolver Pessoas, Gerar Re-
sultados. 

Na primeira noite foi rea-
lizada a palestra voltada para 
lideranças, com o palestrante 
Márcio Fernandes, que tratou 
sobre a “Filosofia de Gestão 
– Cultura e Estratégia com as 
Pessoas, como construir uma 
nova cultura organizacional 
que seja atraente, engajado-
ra, imparcial e participativa 
com lucro e felicidade para 
todos?”. Mais de 200 líderes 
e gestores participaram do 
evento.

O Fórum teve continuida-
de na quarta-feira (10), com a 
palestra Líder de Si Mesmo. 
O palestrante abordou te-
máticas que envolvem pro-
atividade, protagonismo e 

SUCESSO

Com foco em desenvolver pessoas, Fórum 
Empresarial apresenta duas palestras 
O presidente das entidades, Paulo Hubner fez uma avaliação positiva do evento

colaboração. Mais de 350 
pessoas participaram da pa-
lestra. 

O presidente das entida-
des, Paulo Hubner fez uma 

avaliação positiva do evento 
e destacou que a edição des-
te ano foi um sucesso. O Fó-
rum Empresarial foi realizado 
numa parceria entre CDL e 

AE, com a Unoesc e Fiesc. Os 
patrocinadores foram Sicoob, 
Sicredi, Erva Daninha, FM 
Pneus, Mhnet, Odontotop, 
Reafrio e Realce.

Ederson Abi /O Líder

Na segunda noite, mais de 350 pessoas participaram 

Palestra para líderes e gestores na primeira noite do evento Palestra foi online no primeiro dia 

Divulgação Carine Arenhardt/O Líder



10 Maravilha - Sexta-feira 12 de Agosto de 2022 - ED 688

Alcimar, nesse seu aniversário lhe dese-
jamos as mais belas alegrias, que toda 
a felicidade do mundo seja pouca para 
encher esse teu coração. Parabéns!

Heloana, Parabéns pelo teu aniversário! 
Vida e saúde! Que a coragem esteja sem-
pre contigo. Que a alegria impulsione os 
teus passos. Homenagem de toda a sua 
família e amigos. 

Karine, Feliz aniversário, que você 
possa ter uma vida abençoada. 
Que Deus lhe conceda muita 
saúde, amor e realizações dos seus 
sonhos. Parabéns! 

Kelly, Felicidades! 
que todas as suas 
buscas cheguem 
aos seus objetivos, 
e que consiga ser 
mais feliz do que é 
hoje! Muito sucesso 
e muitas alegrias! 
Feliz Aniversário!

Janice, Feliz aniversário! Que Deus 
lhe conceda muitos anos de vida
Sempre com saúde, paz e alegria. 
Parabéns e muitas felicidades!

Vitor, parabéns, que Deus 
continue abençoando sem-
pre! Feliz aniversário! 

Taine, o Aniversário é momento de re-
flexão, de pensar que mais um ano se 
completou e que a cada dia devemos 
aprimorar a essência do que vivemos e 
compartilhá-la com as pessoas que nos 
fazem bem. Parabéns! 
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Registro: Ravi - 1 aninho

Registro: Liz Helena - 9 meses

Simoni, continue sendo essa pessoa es-
pecial e encantadora que és. Que nesta 
nova etapa de sua vida você consiga 
realizar todos os teus sonhos e desejos. 
Parabéns por mais um aniversário. Felici-
dades Mil. 

Marcia, que este aniversário 
seja apenas o começo de um 
ano cheio de boas memórias, 
sonhos realizados e momen-
tos maravilhosos. Você mere-
ce! Seja muito feliz!

Renato, 
Parabéns! 
Que Deus 
continue te 
iluminando 
e te prote-
gendo hoje 
e sempre. 
Feliz ani-
versário!
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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...

ANIVERSÁRIO

Sicoob comemora 37 anos de atuação 
em Cunha Porã

Equipe da agência de Cunha Porã 

Na segunda-feira (8) a agên-
cia do Sicoob Credial em Cunha 
Porã completou 37 anos de atu-
ação no município, através de 
uma gestão organizada e trans-
parente, construindo bases só-
lidas e se tornando referência 
na região. Durante o dia, os co-
operados do Sicoob desfruta-
ram de um coquetel. 

Para o gerente da agência, 
Luiz Carlos Hubner, é com gran-
de alegria que a cooperativa co-
memorou 37 anos de atuação 
em Cunha Porã. “Isso acontece 
por termos em nossa história 
pessoas que há 37 anos acredi-
taram no resultado positivo de 

criar uma Cooperativa de Cré-
dito, dando oportunidade para 
nossos associados crescerem 
junto e se desenvolverem, na 
área industrial, comercial e agrí-
cola”, relata. 

Quem faz parte do Sicoob 
conta com mais de 3 mil pon-
tos de atendimento pelo Brasil, 
milhares de caixas eletrônicos 
e uma diversidade de canais 
digitais que permitem o aces-
so a um portfólio completo de 
produtos e serviços financeiros 
– como conta corrente, investi-
mentos, crédito, cartões, pre-

vidência, consórcio, seguros, 
cobrança e muito mais –, com 
preços mais justos do que os 
encontrados no mercado finan-
ceiro convencional. 

Isso acontece porque, no 
Sicoob, quem se associa não é 
apenas um cliente: é um coope-
rado e, como dono do empre-
endimento, participa democra-
ticamente das decisões e dos 
resultados financeiros – resulta-
dos esses que são reinvestidos 
no desenvolvimento regional, 
em um círculo virtuoso de pros-
peridade socioeconômica.

Divulgação 
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CARINE ARENHARDT 
 
Outubro é o mês das fes-

tas da cultura alemã e em 
Maravilha uma programação 
tradicional será retomada 
neste ano, após dois anos 
suspensa devido a pandemia. 
A 12ª Oktoberfest in Maravi-
lha será nos dias 14, 15 e 16 
de outubro. 

No dia 14 será realizado 
o Jantar Típico Alemão no 
Centro Cultural 25 de Julho. 
No dia 15 tem o tradicional 
baile com oito horas de músi-
ca, animado por três grupos: 
Banda Estrela, Banda Os Co-
metas e Banda Legal. Encer-
rando a programação, no dia 
16, tem a Festa da Oktober-
fest, com almoço e matinê, 
com mais oito horas de mú-
sica, com animação da Banda 
La Montanara, Banda Passa-
rela e Musical JM.

A programação também 
terá carreata e apresenta-
ções de grupos, atividades 
que ainda estão sendo or-
ganizadas pelo Centro Cul-
tural 25 de Julho, que pro-
move o evento. 

FESTA ALEMÃ

12ª Oktoberfest in Maravilha terá 
três dias de programação cultural
Evento será retomado após dois anos suspenso devido a pandemia

NOVAS SOBERANAS

A programação deste ano já vai contar com a presença das novas sobe-
ranas, empossadas em julho deste ano. Larissa Felix é a Rainha, Nicoli 
Soares a 1ª Princesa e Julia Camili Ruschel a 2ª Princesa. 

Novas soberanas da Oktoberfest in Maravilha

O Líder
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A Câmara de Vereadores realizou mais 
uma sessão na noite de segunda-feira (9) 
em Maravilha. A noite teve a presença das 
soberanas do município, alunos da Unoesc 
e agentes comunitários de saúde.

A sessão teve apreciação e aprovação 
de 17 indicações. As indicações foram pe-
didos dos vereadores ao prefeito Sandro 
Donati para melhorias em diversos setores 
do município, como infraestrutura, educa-
ção e trânsito.

LEGISLATIVO

Câmara de Vereadores realiza sessão 
e aprova indicações em Maravilha
Um requerimento deu entrada para análise nas comissões

Sessão também contou com a presença das soberanas

ENTRADAS

Além disso, um requerimento deu entrada para análise nas 
comissões. O pedido é de Natalino Prante e Vinicius Ven-
tura e trata sobre a Academia de Saúde que foi construída 
na Praça Fioravante Trevisan, a Praça dos Motoristas. 
Os vereadores também receberam o projeto que trata 
sobre o reajuste salarial dos agentes de saúde e endemias, 
fixado pelo governo federal em R$ 2.424,00.

Ederson Abi /O Líder
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Apesar dos esforços para a di-
minuição de golpes financeiros, 
as instituições e órgãos regula-
dores do segmento continuam 
registrando aumento nesta ativi-
dade criminosa. O início de uma 
nova era digital também trouxe 
uma maior diversificação nos ti-
pos de golpes aplicados. Por isso, 
a Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG 
reuniu informações em uma car-
tilha sobre segurança, para que 
você possa ficar alerta sobre os ti-
pos de golpes financeiros e como 
se prevenir.

ENGENHARIA SOCIAL
Muitos golpistas induzem pes-

soas a repassar dados confiden-
ciais ou abrir links de sites falsos 
ou que contenham vírus. Para 
isso, eles entram em contato se 
passando por colaboradores de 
instituições financeiras, tentando 
convencê-lo a passar suas infor-
mações confidenciais. “Nós nun-
ca entraremos em contato pe-
dindo sua senha ou o código de 
segurança do cartão de crédito. 
Também não solicitamos acesso 
ao aplicativo ou a atualização do 
dispositivo. Caso façam essas so-
licitações para você, não forneça 
nenhum dado e procure sua Co-
operativa”, explica o gerente de 
Controles Internos da Sicredi Alto 
Uruguai RS/SC/MG, Volnei Anesi. 

ATENÇÃO

Como reconhecer um golpe financeiro?
Sicredi possui uma cartilha sobre segurança, com dicas que podem auxiliar no dia a dia

Íntegra do material está disponível no site da instituição financeira 

WHATSAPP CLONADO
Há criminosos que “clonam” 

o seu número e se passam por 
você para pedir dinheiro aos seus 
contatos. Para evitar isso, ative a 
opção “Verificação em duas eta-
pas”. Você encontra essa funcio-
nalidade ao abrir o WhatsApp e 
ir em Configurações/Ajustes > 
Conta > Verificação em duas eta-
pas. Assim, você cadastra uma 
senha que será solicitada periodi-
camente pelo app e fica mais se-
guro. Nunca informe essa senha, 
o código de verificação ou seus 
dados pessoais para outra pes-
soa. O mesmo vale para o contrá-
rio: caso algum de seus contatos 
peça a você para realizar alguma 
transação, confirme se quem 

está falando é realmente a pes-
soa que conhece.

SITES FALSOS
Fique atento a promoções e 

preços muito abaixo do valor 
de mercado nas suas compras 
online. Confira a reputação da 
loja em que está comprando em 
sites de reclamação de consu-
midores e nas redes sociais. “Se 
você gostou de um produto e 
aparece uma proposta tentado-
ra na rede social, e for de uma 
instituição já conhecida, sugiro 
você não clicar no link. Vá direto 
no site da empresa e faça essa 
compra”, frisa Anesi. No caso 
dos leilões eletrônicos, descon-
fie dos que solicitam o pagamen-

to direcionado a pessoas físicas.

PEDIDO DE 
DADOS POR TELEFONE
Nunca forneça senhas, toke-

ns, código de ativação dos dis-
positivos de segurança por tele-
fone, WhatsApp, SMS ou e-mail. 
“O fraudador liga e induz a pes-
soa a ligar para um contato. O 
golpista não desliga a ligação, e 
quando você digita o número de 
telefone indicado, a pessoa ainda 
está na chamada. Essa é uma es-
tratégia muito comum que vem 
ocorrendo”, detalha o gerente. 
Desconfie se receber mensagens 
em nome do Sicredi com pedidos 
como este, pois não fazemos.

Atualização 
cadastral
Você pode receber e-mails 
solicitando recadastramento 
e atualização cadastral. Essas 
mensagens contêm links 
falsos que coletam dados 
bancários e senhas. Lembre-
-se, nós nunca pedimos as 
suas senhas, elas devem ser 
utilizadas apenas em suas 
transações financeiras.

Divulgação 
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A noite do último sábado 
(06), foi tipicamente alemã em 
Flor do Sertão. No Centro Mu-
nicipal de Eventos foi realizada 
a Noite Cultural Alemã, dedica-
da às famílias descendentes de 
alemães que residem no mu-
nicípio. O evento faz parte do 
Projeto de Resgate Histórico 
de Flor do Sertão, iniciado em 
2021 pela administração com 
intuito de manter viva a histó-
ria local. 

Neste ano, o projeto segue 
com a realização de quatro 
noites culturais, dedicadas às 
principais culturas étnicas que 

formam a base da população 
florsertanense: polonesa, italia-
na, alemã e cabocla. As culturas 
polonesa e italiana já foram ho-
menageadas. 

No evento do último sába-
do, dedicado à cultura alemã, 
foram homenageadas dezenas 
de famílias descendentes de 
alemães, que residem no mu-
nicípio, conforme destaca Jovir 
Zanuzzo, idealizador do projeto. 
“A cultura alemã é uma das ba-
ses fortes da cultura florserta-
nense e tem dado significativa 
contribuição ao desenvolvimen-
to de nosso município, desde 

muito antes da emancipação; 
não poderíamos deixar de ho-
menagear essas famílias, que se 
destacam pela alegria, determi-
nação no trabalho e inabalável 
fé”, reconhece ele.

Para o prefeito Sidnei Willin-
ghöfer, também homenageado 
no evento, o Projeto de Resga-
te Histórico tem mexido com a 
autoestima da população, que 
tem uma história admirável, 
digna de ser lembrada e valori-
zada. “É gratificante resgatar a 
história de nossa gente, enalte-
cendo os pioneiros e reconhe-
cendo a contribuição de cada 

cultura para o desenvolvimento 
de nosso município”, comenta o 
prefeito.

O evento contou com a par-
ticipação do grupo folclórico 
Lichtenschein, de Guaraciaba, 
que fez belíssimas apresenta-
ções de danças típicas alemãs, 
encantando os presentes. Cada 
uma das dezenas de famílias 
descendentes de alemães, pre-
sentes no evento, recebeu uma 
caneca personalizada do even-
to. A próxima e última noite cul-
tural, neste ano, será dia 17 de 
setembro, quando será home-
nageada a cultura cabocla.

Na última semana ocorreu o retor-
no das aulas e início das atividades na 
creche integral. A creche possui duas 
turmas multisseriadas, em uma tur-
ma frequenta alunos das turmas do 
berçário e maternal I e na outra turma 
alunos do maternal II e maternal III.

Foram disponibilizadas um total 
de 27 vagas para iniciar as atividades, 
10 vagas são para as turmas do ber-
çário e maternal I, tendo três vagas 
ainda disponíveis, 15 vagas para as 
turmas do maternal II e maternal III, 

tendo duas vagas ainda disponíveis 
e duas vagas estão disponíveis para 
crianças em vulnerabilidade social ou 
por determinação judiciaria em qual a 
escola precisa acolher. 

Tem direito a creche integral as 
crianças que frequentam as turmas 
de berçário, maternal I, maternal II 
e maternal III, para estar realizando 
a matrícula para a creche integral é 
necessário que os pais apresentam 
declaração comprovando que traba-
lham no turno matutino.

CULTURA

Flor do Sertão realiza noite cultural alemã
Evento faz parte do Projeto de Resgate Histórico do município 

Prefeito fez a abertura do evento e falou da importância de ser 
lembrada e valorizada as culturas Grupo folclórico de Guaraciaba se apresentou na noite 

Atendimentos estão sendo realizados desde o início do mês 

Fotos: Divulgação 

EDUCAÇÃO

Tigrinhos inicia atendimento de creche integral 
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No último dia 05, foi feita entrega de 
mais dois equipamentos para a Secretaria 
de Agricultura de Cunha Porã. Foram en-
tregues um distribuidor de adubo orgânico 
líquido e um distribuidor de adubo sólido e 
calcário e o valor do investimento é de R$ 
103.136,00.

O secretário de Agricultura, Vilson 

Kempfer, destacou a importância de sem-
pre estar investindo na agricultura. “Fica-
mos felizes por mais esta conquista que 
com certeza veio para agregar junto aos 
demais equipamentos, já são 27 adquiridos 
em menos de dois anos, somando um total 
de R$ 2.285.998,00 em investimentos com 
máquinas e equipamentos”, finalizou ele. 

Na última semana a Secretaria 
Municipal de Assistência Social de 
Flor do Sertão oportunizou uma ca-
pacitação do Sistema de Informação 
para Infância e Adolescência (Sipia), 
da qual participaram as conselheiras 
tutelares, representante do Conse-

lho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente e Agentes Comuni-
tárias de Saúde. Todos os participan-
tes estão diretamente envolvidos na 
execução das políticas públicas dire-
cionadas às e aos adolescentes do 
município.

Em setembro Tigrinhos comemora 27 anos de 
emancipação política e administrativa e uma pro-
gramação especial foi preparada para celebrar está 
data. As festividades iniciam no dia 03 e seguem 
até o dia 29 de setembro. Confira no box os even-
tos que serão realizados. 

Autoridades acompanharam o ato de entrega realizado em frente à prefeitura

Conselheiras tutelares acompanharam as explanações 

Fotos: Divulgação 

CUNHA PORÃ

Mais dois equipamentos 
são adquiridos para a 
agricultura
Município investiu mais de R$ 100 mil nos dois equipamentos 

FLOR DO SERTÃO

Profissionais participam de capacitação

TIGRINHOS

Programação de 
aniversário é divulgada

PROGRAMAÇÃO
 

03/09  
Jantar típico e apresentação do projeto 
“Nossa Culinária”
Prato principal Porco Pizza (venda de fichas)
Local: Ginásio municipal
Horário: 19h

04/09  
Festa das cores
Show com Dj Lukas Fiabani
Local: Ginásio municipal
Horário: 18h às 21h30

07/09 
Desfile cívico
Desfile de 07 de setembro com a fanfarra mu-
nicipal

10/09 
Atividades esportivas
Inauguração da quadra de areia;
Atividades esportivas, torneios, competições;
Horário: Início às 13h

17/09
Show humorístico com Paulinho Mixaria;
Apresentações de talentos locais;
Local: Ginásio municipal 
Horário: 19h30

28/09 
Baile de aniversário de 27 anos de Tigri-
nhos;
Animação: Grupo Portal Gaúcho 
Local: Ginásio municipal 
Horário: 21h30

29/09 
Aniversário do município
Inauguração da academia de saúde;
Bolo de aniversário;
Horário: 14h
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Médica explanou sobre as questões quanto às 

doenças de inverno

A campanha Agosto Lilás 
está em andamento no mu-
nicípio de São Miguel da Boa 
Vista e dentro da programa-
ção o Centro de Referência 
da Assistência Social (Cras) re-
alizou na segunda-feira (08), 
uma palestra com a policial 
militar Suzana Alves da Maia, 
da rede de prevenção Rede 
Catarina, sobre a violência 
doméstica, para mulheres do 
Programa de Atenção Inte-
gral à Família (Paif). 

O encontro aconteceu na 
sala de reuniões da Coopera-
tiva de Crédito Sicoob/Credial 
do município. Também acom-
panharam o evento a psicóloga 
Cintia Dutra Post e a assistente 
social Cristiane de Amorin Bon-
fanti.  E a participação de mu-
lheres de todo o município.

O Centro de Referência de Assistência 
Social (Cras) de Cunha Porã está disponibi-
lizando a oficina de dança para terceira ida-
de. A oficina ocorre todas as sextas-feiras 
nas dependências do Cras, com a educado-
ra social Thaís Papen. As aulas tem duração 
média de 1h20.  Os interessados devem 
entrar em contato com o Cras pelo telefo-
ne 3646-3507 ou whats 9 9135-6692.

“A prática da dança na terceira idade 
promove alguns benefícios os quais são: o 
combate ao stress, o estímulo e a oxigena-
ção do cérebro, o reforço dos músculos e 
a proteção das articulações, além da me-
lhora da flexibilidade, do equilíbrio e da 
postura, possibilitando também o convívio 
social”, destacou Thaís. 

ALERTA

Palestra aborda a campanha Agosto Lilás
Campanha tem objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha

Orientações foram repassadas para as mulheres durante o encontro

AGOSTO LILÁS 
É uma campanha de enfren-
tamento à violência domésti-

ca e familiar contra a mulher, 
e tem objetivo de intensificar 

Conforme a gestora do Cras 
e assistente social, Ivania Dal 
Magro, as profissionais falaram 
as mulheres sobre a importân-
cia de denunciar os maus tra-
tos e a quebra do silêncio. “É 
importante que as mulheres 

não se calem e se apoderem 
diante destas situações, a de-
núncia é importante acontecer 
no primeiro gesto de violência 
o menor que seja não podemos 
deixar para a segunda ou ter-
ceira situação”, reforça Ivania.

a divulgação da Lei Maria da Pe-
nha, sensibilizar e conscientizar 
a sociedade sobre o necessário 
fim da violência contra a mulher, 
divulgar os serviços especializa-
dos da rede de atendimento à 
mulher em situação de violência 
e os mecanismos de denúncia 
existentes. A campanha nasceu 
em 2016, idealizada pela Sub-
secretaria de Políticas Públicas 
para Mulheres (SPPM), para 
comemorar os 10 anos da Lei 
Maria da Penha, reunindo diver-
sos parceiros governamentais e 
não-governamentais, prevendo 
ações de mobilização, palestras 
e rodas de conversa – e desde 
então vem se fortalecendo e 
consolidando como uma grande 
campanha da sociedade no en-
frentamento à violência domés-
tica e familiar contra a mulher.

SAÚDE PREVENÇÃO
Oficina de dança 
para terceira 
idade está sendo 
oferecida

Roteiro de visita às comunidades é concluído
A Secretaria de Saúde de Flor do Sertão con-

cluiu na terça-feira (9), o roteiro de reuniões nas 
localidades do município. Nessas reuniões, a médi-
ca Jéssica Vieira abordava importantes questões 
quanto às doenças de inverno, dando orientações 
e tirando dúvidas dos presentes.

Segundo a médica, o resfriado comum é a 
doença infecciosa mais frequente da infância, de 
natureza benigna e autolimitada, gerando uma 
inflamação da mucosa do nariz, faringe e seios 
paranasais. “É importante diferenciar o resfriado 
comum e a gripe; enquanto a gripe é uma doen-
ça sistêmica causada pelo vírus influenza, cujos 
sintomas são febre alta, mialgia e prostração, no 
resfriado comum os sinais e sintomas são restritos 
às vias aéreas superiores, apresentando-se como 
dor de garganta, coriza, tosse e obstrução nasal”, 
destacou ela.

Ela lembra também que a transmissão do res-
friado comum se dá de pessoa a pessoa, através 
do contato com gotículas ou objetos contamina-

dos; e o quadro dura em média sete dias, mas em 
alguns casos os sintomas podem persistir por até 
duas semanas. “Uma das melhores formas de pre-
venção é a lavagem frequentes das mãos e uso de 
máscara para quem apresentar sintomas gripais”, 
conclui a médica.

Fotos: Divulgação 



19Maravilha - Sexta-feira 12 de Agosto de 2022 - ED 688

O prefeito de Maravilha, 
Sandro Donati, confirmou 
nesta semana que o mu-
nicípio já recebeu do Dnit 
o acordo de cooperação 
técnica, pelo qual o órgão 
federal vai doar o projeto 
da obra para que a prefei-
tura possa licitar o elevado 
do entroncamento das BRs 
282 e 158. O acordo foi 
avaliado pelo departamen-
to jurídico do município e 

devolvido ao Dnit.
O governo municipal 

aguarda agora a manifes-
tação final do Dnit para 
poder fazer a assinatura 
do acordo. Em seguida, o 
município também precisa 
assinar o convênio com o 
governo do Estado, que vai 
repassar os recursos para 
construção do elevado. O 
passo seguinte é o lança-
mento do edital para lici-

tar a obra, o que será feito 
pelo município. 

O investimento deve ser 
de aproximadamente R$ 
31 milhões e o tempo de 
execução da obra é estima-
do em um ano. O valor será 
repassado pelo Estado, ga-
rantido através de um pe-
dido do deputado Mauro 
de Nadal, que enquanto 
presidente da Alesc devol-
veu recursos ao Executivo 

Estadual e pediu para que 
o montante fosse destina-
do a esta obra. 

Conforme o prefeito a 
obra não é importante ape-
nas para Maravilha, mas 
para toda região. “Estamos 
criando um novo corredor 
logístico que liga os três 
estados do Sul”, afirma. O 
elevado vai ligar as duas ro-
dovias federais ao contor-
no viário de Maravilha. 

R$ 31 MILHÕES

Prefeitura anuncia novidades 
no processo para licitar obra do 
elevado nas BRs 282 e 158 
Obra será contratada pelo município, com recursos do governo do Estado 

Elevado vai ligar as duas rodovias federais ao contorno viário

Divulgação 
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NOVIDADE 

Associação Empresarial e CDL inauguram 
novo espaço para estacionamento 
O terreno fica na Avenida Sul Brasil, ao lado da Jumaníy

A Associação Empresarial 
e CDL de Maravilha inaugura-
ram nesta quarta-feira (10) o 
quarto espaço para estacio-
namento dentro do projeto 
“Vagas Livres Vendem Mais”, 
em Maravilha. O terreno fica 
na Avenida Sul Brasil, ao lado 

da Jumaníy, nas proximida-
des da Praça Padre José Bun-
se. 

De acordo com o presi-
dente das entidades, Paulo 
Hubner, o espaço será usado 
por associados de empresas 
das proximidades e liberar, 

assim, vagas nas ruas para 
veículos de clientes. O novo 
estacionamento tem capaci-
dade para 40 veículos. 

Segundo a Associação, o 
terreno pertence a empre-
sária Maria Isabel Licks e foi 
contemplado pela Lei Nº 

4.207/2021, aprovada em 
2021 em parceria com pre-
feitura e Câmara de Verea-
dores, que isenta o IPTU e a 
taxa de coleta de lixo para os 
contribuintes que disponibi-
lizarem o imóvel para o esta-
cionamento.

Inauguração contou com a presença de vários empresários

Ederson Abi /O Líder
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OBITUÁRIO

JÔ SOARES
O apresentador, humorista, ator e escri-
tor Jô Soares morreu no dia 5 de agosto, 
aos 84 anos. O apresentador do Progra-
ma do Jô, exibido na TV Globo de 2000 
a 2016, estava internado desde 28 de 
julho no Hospital Sírio-Libanês, e a causa 
da morte não foi divulgada. Considerado 
pioneiro do stand-up, se destacou por ser 
um dos principais comediantes da história do Brasil, partici-
pando de atrações que fizeram história na TV, como A famí-
lia Trapo e Viva o Gordo. Além disso, escreveu livros e atuou 
em 22 filmes. 

ISSEY MIYAKE
O estilista japonês Issey Miyake morreu 
no dia 5 de agosto, aos 84 anos, vítima 
de câncer no fígado. Ele ficou famoso 
por produzir o icônico suéter preto de 
gola alta de Steve Jobs. Miyake desen-
volveu mais de uma dúzia de linhas de 
moda que incluem também bolsas, reló-
gios e perfumes, antes de se aposentar 
em 1997 para se dedicar à pesquisa.

OLIVIA NEWTON-JOHN
A atriz e cantora Olivia Newton-John 
morreu no dia 8 de agosto, aos 73 anos. 
Ela foi protagonista, ao lado de John 
Travolta, do filme Grease: Nos tempos da 
brilhantina, de 1978, e teve uma carreira 
de sucesso na música. Olivia foi diagnos-
ticada com câncer de mama em 2018, 
após ter superado outros tumores em 
1992 e 2015.

FERNANDO CHALANA
O ex-atacante e ídolo do Benfica, Fernan-
do Chalana, morreu no dia 10 de agosto, 
aos 63 anos. Conhecido como “Pequeno 
Genial”, Chalana também teve 37 jogos 
pela seleção de Portugal. Ele terminou a 
carreira no Estrela da Amadora, em 1992.

ALDA IZABEL BORTH 
MULLER
Faleceu no dia 5 de agosto, no Hospital São José de Maravi-
lha, aos 79 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana do Brasil em Romelândia e sepultado no 
cemitério de Romelândia.

ALEXANDRINA SILVEIRA DA COSTA
Faleceu no dia 5 de agosto, no Hospital São José de Maravi-
lha, aos 86 anos. Seu corpo foi velado na Igreja Quadrangu-
lar do Bairro Bela Vista e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha.

ANGELINA LASTA MARION
Faleceu no dia 5 de agosto, no Hospital São José de Maravilha, aos 
86 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério da Linha Fátima, em Saudades.

OTÁVIO PEDRO KEMPER
Faleceu no dia 5 de agosto, no Hospital CEONC de Cascavel, aos 75 
anos. Seu corpo foi velado na Capela da Linha São Luiz, em Guaracia-
ba, e sepultado no cemitério da comunidade.

LOURDES ILANI PIEGEL
Faleceu no dia 6 de agosto, no Hospital Terezinha Gaio Basso, aos 59 
anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária municipal de Maravi-
lha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

ALVINO THESING
Faleceu no dia 8 de agosto, em sua residência, aos 87 anos. Seu cor-
po foi velado na Capela Mortuária Municipal de Maravilha e sepulta-
do no cemitério municipal de Maravilha. 

JUCINEIDE MARIA DA SILVA
Faleceu no dia 8 de agosto, no Pronto Atendimento de Anchieta, 
aos 78 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária de Anchieta e 
sepultado no cemitério municipal de Anchieta.

NELDO STURMER
Faleceu no dia 8 de agosto, no Hospital Regional de São Miguel 
do Oeste, aos 88 anos. Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério da comunidade da Linha 
Sede Flores.

TEREZA UFEMIA COLETTA
Faleceu no dia 9 de agosto, no Hospital Regional, aos 88 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha Bela União e sepultado 
no cemitério da comunidade. 

OSVALDINO WINKI
Faleceu no dia 10 de agosto, no Hospital São José de Maravilha, 
aos 82 anos. Seu corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de Maravilha.

BARBARA PIOCZKOSKI
Faleceu no dia 11 de agosto, em sua residência, aos 86 anos. Seu 
corpo foi velado no Clube de Idosos de Tigrinhos e sepultado no 
cemitério municipal de Tigrinhos.
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O Gaeco deflagrou uma 
operação na manhã de quar-
ta-feira (10) para coibir a ven-
da de armas e munições no 
Extremo Oeste. A ação cum-
pre 40 mandados de busca e 
apreensão nas Comarcas de 
São Miguel do Oeste, Mara-
vilha, Descanso e Mondaí. O 
trabalho é deflagrado após 
investigação instaurada pelas 
2ª e 4ª Promotorias de Justiça 
de São Miguel do Oeste. 

Em Maravilha, o jornalismo 
da Rádio Líder apurou que a 
Polícia Civil auxilia no traba-
lho, com as equipes das dele-

O 12º Grupo de Polícia Mi-
litar Rodoviária (PMRv) e a Se-
cretaria de Infraestrutura e 
Mobilidade do Estado de Santa 
Catarina realizaram a instalação 
de 19 placas indicativas da utili-
zação de drones, nos 258 quilô-
metros de rodovias pertencen-
tes ao Posto de Iporã do Oeste.

A ação visa o emprego de 
aeronaves remotamente pilo-
tadas na fiscalização de ultra-
passagens proibidas, utilização 
do equipamento para o levan-
tamento em 3D de locais de 
acidente de trânsito de gran-

des proporções, bem como a 
utilização da ferramenta para o 
atendimento preliminar de aci-
dentes envolvendo produtos 
perigosos.

A Polícia Militar Rodoviária 
alerta que as ultrapassagens 
em locais proibidos continuam 
sendo a principal causa das co-
lisões frontais e uma das infra-
ções de trânsito, responsáveis 
pelos 24 óbitos em acidentes 
de trânsito registrados no ano 
de 2021 na área de jurisdição 
do Posto Rodoviário de Iporã 
do Oeste.

MARAVILHA

Operação do Gaeco cumpre 
mandados de busca e apreensão 
contra venda de armas 
Foram 40 mandados de busca e apreensão nas Comarcas de São Miguel do Oeste, 
Maravilha, Descanso e Mondaí

Operação está concentrada em São Miguel do Oeste

Placas de sinalização informando fiscalização permite aplicação de multa

 Rudinei Heinle/WH Comunicações

Polícia Militar Rodoviária

gacias de Comarca e Dic. Fo-
ram cumpridos mandados de 

busca e apreensão no municí-
pio, mas ninguém foi preso. 

Participam da operação 
integrantes dos núcleos do 
Gaecos da Capital, Blume-
nau, Chapecó, Criciúma, Ita-
jaí, Joinville, Lages, Centro 
de Apoio Operacional Técnico 
- CAT, Polícia Científica, bem 
como o Exército Brasileiro, 
Polícia Militar, Polícia Rodovi-
ária Federal e Polícia Civil.

O Gaeco é uma força-tare-
fa composta pelo Ministério 
Público, Polícia Civil, Polícia 
Militar, Polícia Rodoviária Fe-
deral, Polícia Penal, Receita 
Estadual e Corpo de Bombei-
ros Militar.

ALERTA

Placas de sinalização com utilização de drones são 
instaladas em rodovias
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O acidente ocorreu por volta 
das 7h45 de quinta-feira (11), na 
BR-282, próximo ao trevo de Ira-
ceminha. Foi uma colisão frontal 
entre dois veículos de passeio. 

O Samu atendeu uma vítima 
de 18 anos, que era coroneira 
de um dos veículos. Ela apre-
sentava escoriação e edema na 

testa. A vítima também relatava 
dores de cabeça, na região cer-
vical e ombro, além de formiga-
mento em membros inferiores. 
A mulher foi encaminhada para 
atendimento médico no Hospi-
tal São José de Maravilha. 

O Corpo de Bombeiros tam-
bém atendeu a ocorrência.

Um motorista ficou gravemen-
te ferido após um acidente envol-
vendo uma carreta carregada de 
sementes de milho na manhã de 
quinta-feira (11) na SC-161, em 
Romelândia. O acidente foi por 
volta de 10h entre os trevos de 
Romelândia e Flor do Sertão. 

O jornalismo da Rádio Líder 

apurou que o motorista perdeu 
o controle, tombou e ficou pre-
so na carreta. Ele foi retirado por 
populares e encaminhado para 
atendimento médico em Rome-
lândia. 

O carregamento seguia para 
o Paraná quando o acidente 
aconteceu.

O jovem Jean Lucas Formagini, de 
24 anos, morador de Belmonte, teve 
morte cerebral constatada por volta 
das 14h30 de quarta-feira (10) no Hos-
pital Regional Terezinha Gaio Basso, em 
São Miguel do Oeste.

Ele foi vítima de um grave acidente 
de trânsito registrado na última segun-
da-feira (08), na SC 496, entre Descanso 
e Belmonte, quando conduzia uma mo-
tocicleta e colidiu contra um Fiat/Uno.

Segundo informações de familiares, 
a morte cerebral foi constatada após a 
realização de exames na tarde de quar-
ta-feira.

LUTO

Jovem de 24 anos tem morte cerebral 
após grave acidente em Descanso
Acidente foi na SC 496 entre Descanso e Belmonte

Carreta ficou tombada ao lado da rodovia Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros e SAMU

Jovem foi levado ao Hospital 

Regional após acidente

Divulgação 

TRÂNSITO SUSTO
Homem fica gravemente ferido em 
acidente com carreta em Romelândia

Acidente na BR-282 deixa uma 
pessoa ferida em Iraceminha

Divulgação SAMU



24 Maravilha - Sexta-feira 12 de Agosto de 2022 - ED 688

A 9ª edição dos Jogos da In-
tegração dos Clubes de Mães 
ocorreu no sábado (6), em Ma-
ravilha, organizada pela prefei-
tura, através da Secretaria de 
Assistência Social e da Secre-
taria de Esportes, Juventude e 
Lazer. A cerimônia de abertura 
foi realizada durante a manhã, 
com participação de lideranças 
e os clubes. 

A abertura teve a chegada 
do fogo simbólico, juramento 
das atletas, pronunciamentos, 
homenagens e apresentações 
culturais. Em seguida iniciaram 
as disputas de bolãozinho. Na 
parte da tarde ocorreu bingo 
com premiações, final dos jo-
gos, além de matinê. Em parce-
ria com a Farmácia Líder Farma 
também foi oferecido cantinho 
da saúde, onde as participantes 
puderam aferir a pressão e fa-
zer o teste de glicemia. 

9ª EDIÇÃO

Mais de 70 equipes participam dos 
Jogos da Integração
Objetivo foi 
proporcionar 
um momento de 
diversão e interação 
entre os 23 clubes 
de mães

O objetivo foi proporcionar 
um momento de diversão e in-

teração entre os 23 clubes de 
mães de Maravilha. Participa-

ram 74 equipes e mais de 400 
mulheres. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Lideranças acompanharam a cerimônia de abertura 

Mais de 70 equipes participaram

Chegada do fogo simbólico Esta foi a 9ª edição dos jogos
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VÔLEI

Atletas maravilhenses são destaque estadual
Quatro atletas do Vida Vôlei 

Maravilha foram convidados para 
participar de Jogos da Federação 
Catarinense de Vôlei, categoria 
sub-16, no último final de semana. 
A competição reuniu equipes refe-

rência no estado. 
As atletas Laís Cadore Giacomin 

e Lasmin Budde estiveram na cida-
de de São João Batista, competin-
do pela equipe de ADG Guaracia-
ba e conquistaram três vitórias e 

uma derrota. Já os meninos Pedro 
Kingeski e Luan Halmenschlager 
estiveram na cidade de Balneário 
Camboriú, competindo pela equi-
pe da Elase de Florianópolis onde 
objetivaram duas vitórias. 

A equipe do Projeto Vida Vôlei 
Maravilha parabeniza os atletas 
pelo desempenho e destaque e 
agradecem as equipes de Guara-
ciaba e de Florianópolis pela opor-
tunidade.

Atletas Laís Cadore Giacomin e Lasmin Budde Pedro Kingeski e Luan Halmenschlager também competiram

Fotos: Divulgação 

Na sexta-feira (12) e sábado 
(13), acontece na cidade de Jara-
guá do Sul a 4ª etapa do Circuito 
Catarinense de Tênis de Mesa. A 
equipe da Administração Munici-
pal de Maravilha, através da Se-
cretaria de Esporte, Juventude 
e Lazer, participa com os mesa-
tenistas Natan Zanchet e Tiego 
Drumm. 

“Esta será a maior etapa da 
história do Circuito Catarinense 
organizado pela Federação local, 
totalizando mais de 600 inscri-
ções, sendo 27 delas atletas pa-
ralímpicos”, ressalta Drumm. O 
próximo compromisso será em 
casa, no dia 27 de agosto, quan-

Na noite quarta-feira (10), 
a equipe sub-15 do futsal da 
Secretaria de Esportes, Juven-
tude e Lazer (SEJL), de Maravi-
lha, jogou contra a Pinhalense 
e venceu pelo placar de 4 a 2. 
O jogo pela Liga Catarinense 
de Futsal foi em Maravilha, no 
Ginásio Municipal de Esportes. 

A equipe de Pinhalzinho 
ainda não havia perdido na 
competição. De acordo com 
o técnico Gian Mauro Silva foi 
um grande jogo. “Quem es-
teve no ginásio municipal foi 
testemunha de um grande 

jogo, digno de clássico com 
muita emoção”, comenta. 
Ele agradece aos atletas 
pelo esforço e dedicação. 
“Gostaria de agradecer a 
cada atleta meu pelo jogo 
que fizemos onde não fal-
tou determinação durante 
a partida”, comemora. 

 Segundo o técnico os 
pais também têm participa-
ção no resultado pelo apoio 
e incentivo. “A nossa torcida 
também está de parabéns 
por ir ao ginásio e incentivar 
e jogar junto”, agradece Silva. 

TENISTAS

Maravilha participa do 
Circuito Catarinense de 
Tênis de Mesa
Evento é considerado o maior já organizado pela 
federação local 

do Maravilha recebe a 4ª Etapa 
do Circuito Oeste Crecerto/En-
gaste. 

Natan Zanchet é atleta da Secretaria e junto com 

Tiego Drumm vai participar da competição 

Time conquistou vitória contra a forte equipe da Pinhalense 

JOGO
Sub 15 desbanca invicto da 
Liga Catarinense de Futsal

Fotos: Divulgação 
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 ONEIDE BEHLING

FAVORITOS
Em função do mau tempo, os jogos das finais do Campeonato Mu-

nicipal de Futebol de Campo foram transferidos para este domingo, 
dia 14. Vamos olhar em detalhe os principais candidatos ao título. Na 
categoria aspirantes, como de costume, o equilíbrio é o destaque. 
Aponto um leve favoritismo para o time da Linha Primavera Alta. 
Embora não tenha empolgado tanto em suas atuações, o Canarinho 
apresentou uma campanha sólida. Se o “técnico emergente” Márcio 
Silva conseguir entrosar o time e apresentar um futebol mais coleti-
vo do que vem sendo visto até aqui, não será surpresa para muitos 
assistir a Primavera Alta levantando a tão sonhada taça. O Clube 4S 
não pode ser descartado, é sempre fortíssimo no mata-mata. Mas 
pela compactação impressionante tanto na defesa quanto no ataque 
o Canarinho é favorito.

ESTADUAL DE AMADORES

Promovido pela Federação Catarinense de Futebol, o Campeo-
nato Catarinense Não-Profissional terá início no dia 11 de setem-
bro. Os oito clubes classificados em suas respectivas competições 
regionais confirmaram participação. Sorteio definiu os confrontos 
de quartas de final. O Cometa de Itapiranga irá enfrentar o Turvo 
(Turvo), primeiro jogo em casa. Ypiranga, campeão da nossa região, 
vai duelar com o Metropolitano. Jogo de ida em Nova Veneza e a 
volta em São José do Cedro. Formato da competição é de mata-
-mata, com partidas de ida e volta até a grande final. A decisão está 
programada para ocorrer no dia 6 de novembro.

TÉCNICA 
É difícil ver uma mulher técnica de um time masculino, é raro. 

E isso é destaque na coluna justamente por ser raro. Não por falta 
de capacidade, mas de oportunidade. Sandra abraçou esse desafio 
no Clube 4S da Linha 51. Ela está fazendo história em Maravilha, 
quebrando essas crenças de algo que vem há muito tempo. Infeliz-
mente o futebol masculino é muito preconceituoso, machista.  Que 
bom que as mulheres estão ganhando espaço no futebol como um 
todo. Sandra Maria Ribeiro já é uma campeã.

PRINCIPAL 

Certamente o Esportivo Bela Vista é o time que 
mais impressionou com sua performance na com-
petição até aqui. Contando com o talento impres-
sionante de Renatinho, sempre inspirado, pode 
desequilibrar esses dois jogos finais. Bela Vista 
está cotado mais uma vez para levantar a taça de 
campeão na categoria principal. No entanto, a 
trajetória não foi muito fácil, e o time sofreu para 
triunfar nas semifinais. Na comissão técnica está a 
motivação da equipe da Linha 51 para surpreen-
der nessas finais. Time tem no comando a técnica 
Sandra Maria Ribeiro.


