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Cavalgada com 
homenagem abre 
a programação 
da Semana 
Farroupilha

PÁGINA 7

Governador confirma repasse de R$ 3,7 milhões para 
Maravilha e investimentos para as SCs 160 e 492 

Carine Arenhardt/O Líder

MARAVILHA, 25 DE SETEMBRO DE 2021
SÁBADO - ED 644 - R$ 3,00

PÁGINA 6

TRAGÉDIA 
NO TRÂNSITO 
Rodovia registrou 826 acidentes e 968 feridos até o 
dia 10 de setembro deste ano. Número de mortes, 
divulgadas pela PRF, não contabiliza vítimas que 
morreram após o socorro, encaminhadas para hospitais  

Acidentes na BR-282 
já acumulam 68 
mortes neste 
ano e PRF alerta 
para imprudência 
dos motoristas 

Marcos Lewe/O Líder 
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CINQUENTA E OITO PARDAIS EM NOSSAS RODOVIAS
Exatamente, caro leitor. O deputado Mauro De Nadal, 

presidente da ALESC, se indignou com a quantia de contro-
ladores de velocidade, e solicitou que sua equipe fizesse um 
levantamento. A constatação foram cinquenta e oito par-
dais, entre o Meio Oeste, Oeste e Extremo Oeste catarinense. 
O reclame do deputado se deu porque em muitos lugares te-
mos condições precárias de rodovias e, inclusive, locais mal 
sinalizados, o que já é uma afronta ao Código de Trânsito 
Brasileiro. Tudo isto somado novamente a falta de critérios 
em relação a alguns lugares onde foram colocados os con-
troladores. Mauro pediu ainda que o DNIT cancele multas 
ou pare de cobrá-las, antes que sejam feitas as obras de revi-
talização de nossas rodovias. Gostei do pleito, gostei da atu-
ação do Mauro. Não sei se vai funcionar. Mas é o que precisa. 
O deputado é estadual, a competência das rodovias é fede-
ral, mas é preciso que se faça alguma coisa, como o deputa-
do está tentando fazer.

A CASA QUE COMEÇA PELO TELHADO
Você já viu começar a construir uma casa pelo telhado? 

É exatamente assim que me sinto com estes controladores. 
Não fizeram porcaria nenhuma nas rodovias. No máximo 
alguma operação tapa buracos de qualidade duvidosa. Mas 
os controladores lá estão, e não para controlar a velocida-
de. Muitos deles com o intuito puro e simples de multar, 
de arrecadar, e sem função pedagógica. Deveriam ter feito 
as revitalizações de rodovias, antes de colocar os pardais. 
Como cidadão, me sinto lesado e desrespeitado. Se hou-
vesse respeito para com o cidadão, primeiro nos entrega-
riam rodovias em boas condições, para depois buscar este 
tipo de controle. Colocar controladores antes de concluir 
os reparos em rodovias, é o mesmo que começar uma casa 
pelo telhado.

ATÉ NA BR 163
A pior de todas as rodovias do estado (e do país) é a 163. 

Pois até nesta temos dois locais com controladores. Um per-
to do trevo de Guaraciaba, e outro no distrito de Idamar, em 
Dionísio Cerqueira. Meu amigo José Tavares Bastos, que fil-
mou e me mandou as imagens, quando viajava, (na verda-
de as imagens foram de sua esposa) demonstram o quanto 
é ruim. O carro chacoalhando, a rodovia horrível, e o pardal 
ali. Na 163, ou você cuida para não cair em um buraco ou 
você presta atenção no controlador. Isto é ridículo! Vergo-
nhoso. É a dita casa que começou pelo telhado, deixando os 
alicerces, a base, para depois. É lógico que não funciona.  Se-
guimos a mercê do descaso, e seguimos sendo lesados pela 
cobrança das eventuais multas que o cidadão de bem aca-
bar sofrendo. 

CLEITON C. FERRASSO

Moradores do Bairro União, 
representantes de Associações, 
vereadores e lideranças comu-
nitárias se reuniram com o pre-
feito de Maravilha na noite des-
ta quarta-feira (22). O encontro 
ocorreu no colégio Santa Tere-
zinha, no Bairro União, e con-
tou com a presença ainda do vi-
ce-prefeito e vereadores. Na 
assembleia, os moradores re-
alizaram diversos pedidos. 

Dentre os pedidos, desta-
que para a iluminação pública 
entre o Posto Diamante 1 até as 
proximidades da empresa Ten 
do Brasil, nas margens da rodo-

POLÍTICA
Representantes de associações se reúnem 
com prefeito de Maravilha e fazem pedidos 

via estadual. Segundo os mora-
dores, alguns funcionários ficam 
até as 20h e a rodovia possui um 
fluxo de veículos considerável 
causando certo risco. Além dis-
so, nesse horário é escuro. Diante 
do pedido, o prefeito Sandro Do-

nati disse que já possui um pro-
jeto pronto e na virada do ano a 
obra será licitada. O custo gira 
em torno de R$ 200 mil com ilu-
minação, ciclovia e passeio. 

Outro pedido foi a cons-
trução de uma praça nas pro-

ximidades do colégio Santa Te-
rezinha. No entanto, como o 
terreno é do governo,  está em 
processo para que o Estado 
ceda parte do terreno ao muni-
cípio para viabilizar a constru-
ção da praça aos moradores. 

Pedidos foram ouvidos pelas autoridades e, na medida do possível, serão atendidas

Cleiton Ferrasso/O Líder
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LIÇÕES DE VIDA
“Seja decidido, mesmo 
isso significando que às 
vezes você estará errado.”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

A primavera começou oficialmente pelo calendário astronômi-
co na quarta-feira (22), às 16h21, quando ocorreu o equinócio de Prima-
vera no Hemisfério Sul, onde o dia e a noite têm a mesma duração de ho-
ras, pois os dois hemisférios da Terra encontram-se igualmente iluminados 
pelo sol. Depois disso, os dias começam a ser mais longos do que as noites.

Em 2021, a primavera deve contrariar a climatologia (de uma das estações mais 
chuvosas do ano) em parte do Estado catarinense. A previsão é de chuva abaixo e tem-
peratura acima da média climatológica no Oeste e Meio-Oeste, ou seja, de continuidade 
do padrão mais seco observado no inverno, devido à influência do fenômeno La Niña. 

Divulgação/Prefeitura de Chapecó

PRIMAVERA MAIS SECA E QUENTE 
NO OESTE DE SANTA CATARINA

SE A MODA PEGA

Do nosso colunista Luiz Carlos Prates, transcrevo aqui:  
“Quem sabe o que o povo quer, fica rico. E o que é que o povo quer? Ilusões, fantasias, to-

lices. Uma cabeleireira em São Paulo andava roendo as unhas. Teve uma ideia e... passou a 
nadar em dinheiro. Ela anunciou que no salão dela as clientes poderiam ter consultas gratui-
tas com uma cartomante/astróloga. O salão anda com filas na calçada”. Se a moda pegar...

Fujo dos meus tradicionais temas, para 
dar uma dica aos prezados leitores: 
É verdade que se colocar uma pilha no congelador ela volta a ter 

carga. O que ocorre é que, durante o funcionamento, a pilha produz um 
gás no seu interior, o gás amônia, que envolve a barra de grafita que também 
faz parte da pilha, dificultando assim o fluxo de elétrons. Isso faz com que a pi-
lha pare de funcionar antes mesmo de ter toda a carga esgotada. Valeu a dica...

PRESIDENTE 
BOLSONARO NA ONU

Apesar de todo esfor-
ço do Presidente da Repúbli-
ca para transmitir ao mundo 
a real situação brasileira, no-
vamente a grande mídia deni-
gre tudo o que se faz de bom 
aqui. Ao invés de auxiliar na di-
vulgação da política social, am-
biental e econômica, fazem do 
Brasil um barco à deriva, infe-
lizmente. Imprensa marrom...

Os paladinos da moralida-
de Renan Calheiros, Randolfe 
Rodrigues e cia, assim se ma-
nifestaram sobre as afirma-
ções do presidente na ONU:

Para o senador Renan Ca-
lheiros, Bolsonaro mentiu ‘do 
começo ao fim’ no discurso. A 
senadora Eliziane Gama dis-
se que Bolsonaro é ‘negacio-
nista cada vez mais isolado’, e 
Randolfe Rodrigues classifi-
cou a fala na ONU como ‘ve-
xame’. Merecem todo crédi-
to esses falsos moralistas...

No discurso, Bolsonaro:
• se posicionou contra 
o chamado passaporte 
sanitário, que confere 
benefícios às pessoas que 
tenham se vacinado contra 
a Covid-19;
• afirmou que não há 
corrupção em seu governo;
• citou dados para dizer 
que o desmatamento na 
Amazônia diminuiu;
• disse que as 
manifestações de 7 de 
Setembro foram “as 
maiores da história”;
• disse que o desempenho 
econômico do Brasil 
neste ano é um dos 
melhores entre os países 
emergentes.

PRIMEIRO VOO DE SÃO MIGUEL 
PARA FLORIANÓPOLIS

Está marcado para esta segunda-feira (27) o pri-
meiro voo de São Miguel do Oeste para Florianópolis. 
Agora os empresários, políticos e população em geral 
terão a comodidade de fazerem o deslocamento à capi-
tal do Estado diretamente da nossa região, não haven-
do mais necessidade de deslocamento até Chapecó. 

CURIOSIDADE

Radares fixos nas rodovias estaduais 

Os radares fixos podem voltar às rodovias estaduais de 
Santa Catarina. Desde 2012, por uma mudança na legislação, 
os equipamentos não fazem mais parte da rotina dos motoris-
tas que circulam pelas SC’s. No entanto, a Polícia Militar Rodo-
viária (PMRv) enxerga a necessidade da volta do monitoramen-
to para controlar o excesso de velocidade em pontos estudados.

A polícia pondera que os equipamentos seriam “bem vi-
síveis, bem sinalizados”. No entendimento deles, o efeito não 
deve ser o de autuar, mas sim de reduzir a velocidade e dimi-
nuir os acidentes de trânsito. Embora o presidente da Alesc, 
deputado Mauro de Nadal, ter registrado na última colu-
na que é contra a instalação dos radares, há o forte posi-
cionamento da PMRv para a instalação dos mesmos...

Argentina anuncia abertura das 
fronteiras para 1º de outubro

O governo da Argentina anunciou na terça-feira (21) 
a abertura gradual e monitorada das fronteiras, a par-
tir do dia 1º de outubro. A abertura será feita com pa-
íses vizinhos e sem a necessidade de quarentena.

Já a partir de 1º de novembro será autorizada a entrada de 
todos os estrangeiros. Nos dois casos, o visitante deverá apre-
sentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19, com as 
duas doses ou com dose única, quando for o caso. Será pedi-
do ainda, teste PCR negativo realizado nas últimas 72 horas e 
5 ou 7 dias após a entrada no país, dependendo da província.

As pessoas que não tiverem esquema de va-
cinação completo, incluindo menores de ida-
de, deverão cumprir quarentena, teste de antíge-
no ao entrar no país e teste PCR no sétimo dia.

A decisão de abertura após 1 ano e 6 meses de fronteiras fe-
chadas é um pedido dos governadores das províncias limítro-
fes. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde, Carla Vizzotti.

A ministra anunciou ainda que o uso de máscaras não 
será mais obrigatório ao ar livre. “Estamos em um momen-
to muito positivo, sabemos que a pandemia não terminou 
e é preciso manter as medidas de cuidado”, disse Vizzotti.
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PARA OS QUE RIEM ALEGREMENTE, ABRE-SE 
A PORTA DA SAÚDE E DA FELICIDADE
O sorriso alegre e o sentimento de gratidão produzem sangue puro 
e sadio. Por mais remédios que alguém tome para estimular a pro-
dução de sangue, isso de nada lhe adiantará se ele estiver turvando 
o sangue com a mente sombria. Muitos doentes não conseguem a 
cura por essa razão. Deteriorando-se a mente, de-
teriora-se o corpo; deteriorando-se a mente, de-
terioram-se os negócios. Diz-se que “a felicida-
de entra no lar onde soam risos de alegria”. 
Nenhum método de promover a saúde e a 
felicidade é melhor do que o sorriso alegre.

CLEITON C. FERRASSO

Os vereadores de Mara-
vilha aprovaram três proje-
tos de leis em segundo turno 
na sessão desta segunda-fei-
ra (20). Além disso, diversas 
indicações foram apreciadas. 
A sessão foi transmitida on-
line na página da Câmara de 
Vereadores. A próxima sessão 
ocorre segunda-feira (27). 

Um dos destaques foi a 
aprovação do PL 21/2021, 
que autoriza o aumento da 
vida útil dos veículos que es-
tão sendo usados no trans-
porte escolar em Maravilha. 
Na prática, esse aumento é 
de um ano, levando em con-

ta que os ônibus do trans-
porte escolar nivelado para-
dos por 11 meses no último 
ano, em razão da suspen-
são das aulas pela pandemia 
da Covid-19. A justificativa 
também cita a dificuldade 
em adquirir veículos novos, 
tendo em vista a falta de ma-
téria prima nas montadoras 
e, consequentemente, a fal-
ta de veículos para comer-
cialização. 

O PL 17/2021, de autoria 
do Executivo, trata sobre o 
recebimento dos honorários 
advocatícios nos processos 
em que for parte o municí-
pio de Maravilha. O proje-
to tem como objetivo regula-

POLÍTICA Projeto foi aprovado em segundo turno da última sessão. Outras matérias também foram aprovadas

Projeto que oficializa o deslocamento do Rio e 
afluentes que cortam Maravilha é aprovado na Câmara

Sessão ocorreu segunda-feira (20)

mentar e adequar a legalidade 
no âmbito municipal, confor-

me determinação da OAB. O 
PL foi aprovado com seis vo-

tos favoráveis, quatro contrá-
rios dos vereadores Orli Ber-

ger, Vinicius Ventura, Natalino 
Prante e Ademir Unser e uma 
abstenção da vereadora Eliana 
Simionato.  

O PL 18/2021, aprova o 
deslocamento do Rio Ira-
cema e afluentes. O projeto 
visa atualizar e oficializar o 
traçado do rio, após mudan-
ças feitas no trajeto ainda no 
passado na década de 1970 a 
fim de minimizar os impac-
tos das cheias. Com essa lei 
aprovada, os proprietários 
atingidos pelo deslocamento 
do rio podem regularizar as 
escrituras dos imóveis. Dú-
vidas sobre escrituração po-
dem ser sanadas com o setor 
competente pelo serviço. 

Divulgação

ENCONTRO
Moto Grupo Fora de Giro elege 
nova diretoria e organiza evento

Os integrantes do Moto Grupo Fora de Giro de Maravilha estive-
ram reunidos no domingo (19), onde foi realizado a reunião mensal 
e eleita a nova diretoria. Foram empossados como presidente: Ever-
ton Walczacki, vice: Luciel da Silva, tesoureiro: Marcos Voiteroscki, vice: 
Wendel Wenzel, secretário: Wianey Regner, vice: Eduardo Genera-
li e o conselho fiscal: Deize Wenzel, Ilson Willms e Jaqueline Schmidt. 

Na oportunidade os integrantes deram sequência aos prepara-
tivos para o moto almoço que será realizado no dia 07 de novembro, 
no Bar Rota 66. No dia além do almoço terá show de bandas de rock.

VOLUNTARIADO
LEO Clube empossa novos associados e participa de evento regional

Ocorreu na noite de sá-
bado (18), na sede do Clu-
be de Lions de Maravilha a 
posse de novos associados 

do LEO Clube de Maravi-
lha. Os empossados são: Jú-
lia Werner Morin, Cinara Ai-
res Silva, Djeniffer Paloschi 

e Sidinei Drechsler. Duran-
te a noite também teve reu-
nião entre companheiros. 

Já no domingo (19), os 

companheiros do LEO Clu-
be participaram do XXII Se-
del da Região A em Cunha 
Porã, onde teve a participa-

ção de 14 clubes do Distri-
to LD-8, Região A. Conforme 
o presidente Robson Belus-
so, o evento foi voltado para 

o desenvolvimento de lide-
rança para os associados e 
ao movimento, além da in-
tegração entre os clubes. 

Novos integrantes com os seus respectivos padrinhos Maravilhenses participaram do evento realizado em Cunha Porã

Fotos: Divulgação
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Protesto em lugar errado  
Nesta semana, o MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem-Te-

to) invadiu a Bolsa de Valores em São Paulo para protestar contra o 
desemprego, inflação e fome. A Bolsa de Valores é apartidária. Qual-
quer pessoa pode investir nas empresas listadas na B3, e não preci-
sa de muito dinheiro, não. Há ações a partir de R$ 1. O que precisa é a 
disseminação da educação financeira nas escolas e acabar com a cul-
tura de que só quem é “rico” investe na Bolsa. Inclusive, em julho des-
te ano o próprio MST lançou um fundo para captar R$ 17,5 milhões 
para financiar a agricultura familiar. Estranho, pois agora o mesmo 
grupo está protestando contra... Manifestação em lugar errado. Acre-
dito que para chamar atenção internacionalmente como ato político.

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Marcos Lewe/O Líder

Corredor de mortes 
Uma das reportagens dessa semana trata sobre o expressivo 
e triste número de mortes acumuladas em acidentes na BR-
282. Temos uma rodovia que é palco de constantes tragédias 
no trânsito. Quando analisamos a estrutura da rodovia na 
nossa região, pode se dizer que certamente ela não contribui 
para a segurança, mas a imprudência dos motoristas é com 
certeza a maior causa desses números. Já tivemos 68 mortes 
neste ano na BR-282 em Santa Catarina, resultado de colisões 
violentas, muitas vezes causadas pelo excesso de velocidade, 
ultrapassagens perigosas, embriaguez e uso do celular ao 
volante. E no meio disso tudo, temos muitas pessoas inocentes 
perdendo suas vidas, que morrem pela imprudência alheia. 
Além das vidas perdidas, temos muitas famílias destruídas por 
perderem essas pessoas de forma tão trágica. É hora de reduzir 
velocidade e esse número assustador de mortes. 

Carine Arenhardt, jornalista  

PROBLEMA 
OU SOLUÇÃO?

Santa Catarina teve mais de seis mil novos registros de 
armas de fogo feitos por civis, isso apenas na primeira me-
tade do ano. Os números são altos, são mais de 35 novos 
registros por dia! O porte de armas sempre foi uma ques-
tão de segurança delicada e complexa, há quem concorde, 
há quem discorde. Problema ou solução? O inegável é que, 
no calor da emoção, muitos acabam querendo fazer justiça 
“com as próprias mãos”.  É um tema que merece atenção... 

Camilla Constantin, jornalista
Divulgação

Divulgação

Redes Sociais

Qual é o custo apenas para existir?
Vivemos em uma comunidade em que precisamos trabalhar 

e comprar as coisas (várias) para poder seguir a nossa vida nor-
malmente. O básico do básico está super caro. Moradia, alimenta-
ção.... coisas básicas. Mas, quanto custa hoje apenas para existir? 
A coisa muda de figura quando você decide que precisa fazer mais 
do que isso. Talvez, sair, conhecer lugares novos ou, apenas, fazer 
mais do que apenas pagar para existir. Porém, isso esbarra em sa-
lário, rendimento, a desvalorização dos ganhos.... 

Ederson Abi, jornalista



,  MARAVILHA 25 DE SETEMBRO DE 20216

TRAGÉDIA NO TRÂNSITO Rodovia registrou 826 acidentes e 968 feridos até o dia 10 de setembro deste ano

Acidentes na BR-282 já acumulam 68 mortes neste 
ano e PRF alerta para imprudência dos motoristas 

CARINE ARENHARDT 

Os 684 quilômetros de exten-
são da BR-282, que cortam o es-
tado de Santa Catarina, acaba-
ram se tornando um corredor 
violento, com expressivo núme-
ro de acidentes fatais. Entre 1º 
de janeiro e 19 de setembro des-
te ano, foram contabilizadas 68 
mortes na rodovia, em Santa Ca-
tarina. Deste total, 20 vítimas fa-

tais foram resultado de aciden-
tes registrados na região, trecho 
entre Chapecó e São Miguel do 
Oeste. 

Os dados foram repassados 
pela Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) e representam apenas 
as vítimas que morreram no lo-
cal do acidente. Não são contabi-
lizadas as vítimas que acabaram 
vindo a óbito após o socorro, a 
caminho ou já durante o atendi-

mento nos hospitais, o que torna 
o número de mortos ainda maior. 

O número de pessoas que fi-
caram feridas é de 968, até o dia 
10 de setembro deste ano. O to-
tal de acidentes neste período, 
em toda extensão da BR-282 foi 
de 826. Somente no trecho entre 
Chapecó e São Miguel do Oeste, 
a PRF contabilizou 135 aciden-
tes e 151 feridos até o dia 10 de 
setembro. 

Colisões frontais acumulam o maior número de mortos e feridos 

Chefe do Núcleo de Comunicação Social da PRF-SC, Adriano Fiamoncini 

SEMANA DO TRÂNSITO DA PRF 
Para esta Semana Nacional do Trânsito, a PRF intensificou as 
ações de conscientização. Fiamoncini lembra que a Polícia 
Rodoviária Federal realiza visitas em escolas, universidades, 
empresas e hospitais, conversando com crianças, jovens, 
adultos, motociclistas e caminhoneiros, sempre na busca 
de sensibilizar o público sobre a educação no trânsito.  O 
objetivo é reduzir o número de acidentes, lembrando às 
pessoas sobre a importância dessa conscientização, para 
reverter a tragédia que é o trânsito brasileiro. 

TRECHO EM OBRAS

Questionado sobre o trecho em obras da BR-
282, entre Chapecó e São Miguel do Oeste, 
Fiamoncini ressalta que este cenário não pode ser 
responsabilizado pelos acidentes. Para ele, as obras 
causam transtornos, mas tem o objetivo de melhorar 
as condições da rodovia para o tráfego de veículos. 
“Toda obra traz transtornos, mas o transtorno 
é temporário e o benefício é permanente. Então 
quando o motorista se deparar com homens 
trabalhando, com placas, máquinas, com desvios, 
ele imediatamente tem que reduzir a velocidade e 
aumentar a atenção, respeitando aquele momento 
temporário, sabendo que quando a obra finalizar terá 
uma rodovia mais bem sinalizada e mais segura para 
transitar”, destaca o chefe do setor de comunicação.

PRF FALA EM IMPRUDÊNCIA E 
NÚMEROS EXPRESSIVOS 

Conforme o chefe do Núcleo de Comunicação Social da 
PRF-SC, Adriano Fiamoncini, o alto número de acidentes e 
vítimas fatais é resultado principalmente da imprudência 
dos motoristas. “Essa imprudência se mostra de várias 
formas, através da velocidade excessiva, ultrapassagem 
em local proibido ou local permitido, mas na hora errada, 
uso de celular e embriaguez ao volante, não uso do 
cinto de segurança e várias outras infrações que levam 
diretamente a acidentes”, reforça. 
Fiamoncini ressalta ainda que as colisões traseiras 
acumulam o maior número de acidentes em quantidade, 
mas quando se trata de ocorrências graves, com vítimas 
feridas ou mortas, são as colisões frontais que se 
destacam neste cenário. Ele afirma que os números são 
expressivos para a extensão da rodovia.

Divulgação PRF 

Divulgação PRF 
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O Dia Mundial de Segu-
rança do Paciente foi come-
morado no último dia 17, e 
teve atividades desenvolvi-
das no Hospital São José de 
Maravilha, com ações lúdi-
cas e educativas, envolven-
do toda equipe. A progra-
mação foi organizada pelo 
Núcleo de Segurança do Pa-
ciente (NSP). O Núcleo é 
obrigatório desde 2013 em 
todos os serviços de saúde 
e tem como objetivo orien-
tar ações que melhoram a 
qualidade e, principalmen-
te, a segurança do paciente. 

O NSP organizou ati-
vidades referentes às seis 
metas internacionais de 
segurança do paciente, esta-
belecidas em parceria com 

SAÚDE
Hospital desenvolve ações pelo Dia 
Mundial de Segurança do Paciente 

Atividades envolveram todos os profissionais do hospital

a Organização Mundial da 
Saúde (OMS): Identificar o 
paciente corretamente, me-
lhorar a comunicação entre 
profissionais de saúde, me-
lhorar a segurança na pres-
crição, no uso e na adminis-
tração de medicamentos, 

assegurar cirurgias com lo-
cal de intervenção corre-
to, procedimento correto e 
pacientes corretos, higieni-
zar as mãos para evitar in-
fecções e reduzir o risco de 
quedas e lesões por pressão. 

A comissão busca, con-

tinuamente, desenvolver 
ações no sentido de esti-
mular a conscientização e 
envolvimento de todos na 
atuação e adoção de es-
tratégias para garantir me-
lhor segurança do paciente 
e do profissional da saúde. 

Divulgação
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Notícias ALESC

Alesc debate ciência 
nas escolas estaduais 

CCJ acata PL que garante 
Internet por toda SC

FOTO DA SEMANA

PL garante direito à 
pessoa com deficiência 

Alesc recebe mudas 
de árvores símbolo 

Conscientização para 
riscos da Trombofilia 

A comissão de Educação 
está promovendo um ciclo 
de seminários virtuais com 
o tema “Escola é Lugar de 
Ciência”. Os eventos discu-
tem o papel da escola ao 
longo da história, de forma a 
embasar leis que garantam 
a formação científica no es-
tado. Em 2019 aconteceu o 
1º seminário sobre o tema 
e teve mais de 700 partici-
pantes.

Está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto que 
deve viabilizar internet, por meio de fibra ótica, para a zona 

rural. O foco é estimular as operadoras a levarem a rede para 
o interior, mediante a isenção de tarifa ou taxas pelo apro-
veitamento de postes já disponíveis utilizados para transmitir 
energia elétrica às propriedades rurais. O texto segue em aná-
lise das comissões antes de ir à votação no plenário. 

A comissão de finanças apro-
vou a presença de acompa-
nhantes para pessoas com 
deficiência acometidas pela 
Covid-19. Deputados enten-
dem que ainda que haja riscos 
de contaminação, é preciso 
considerar que muitos depen-
dem de ajuda de cuidadores. 
O projeto também prevê a 
inclusão de acompanhantes 
para quem tem Transtorno de 
Aspecto Autista. 

Marcando o Dia da Árvore, 
servidores plantaram mudas 
em frente ao Palácio Barriga 
Verde. As escolhidas foram: 
imbuia (símbolo de SC), o 
pau-brasil e a espinheira san-
ta. A medida, apoiada pelos 
deputados, faz parte do pro-
jeto “Pegada Ambiental” e é 
mais uma demonstração da 
sensibilidade do Parlamento 
com a preservação.

Os deputados aprovaram a 
instituição da Semana Es-
tadual de Conscientização 
sobre a Trombofilia, a ser 
comemorada na terceira se-
mana de janeiro. Esta doença 
predispõe o surgimento da 
trombose, que pode aumen-
tar o risco de Acidente Vascu-
lar Cerebral (AVC) e embolia 
pulmonar. A proposta segue 
para análise do governador. 

dia da arvore | A iniciativa é do sindicato e da associação 
dos servidores. O projeto “Pegada Ambiental” prevê ainda a 
realização de oficinas sobre plantas medicinais.

foto: Vicente Schmitt/AGÊNCIA AL

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

CARINE ARENHARDT 

O governador Car-
los Moisés da Silva ini-
ciou na quinta-feira (23) 
o roteiro de visitas em 
12 municípios da re-
gião, entregando recur-
sos e anunciando tam-
bém investimentos para 
rodovias estaduais. Em 
Pinhalzinho, na noi-
te de quinta-feira, Car-
los Moisés confirmou 
uma transferência espe-
cial para 36 municípios 
da região. 

Maravilha está na lis-
ta e vai receber o montan-
te de R$ 3.750.000,00 para 
investimentos no municí-
pio. Os repasses são feitos 
pelo governo do estado, 
com a participação tam-
bém das emendas parla-
mentares dos deputados 
estaduais. 

O vereador Sérgio 
Bourscheid esteve acom-
panhando o evento em 
Pinhalzinho e represen-
tou Maravilha no ato de 
entrega do recurso pelo 
governador. Ele desta-

AGENDA NA REGIÃO Carlos Moisés encerra neste sábado (25) o 
roteiro de visitas pelos municípios da região 

Governador confirma repasse de 
R$ 3,7 milhões para Maravilha

ca que entre o montan-
te total estão duas emen-
das, cada uma no valor de 
R$ 300 mil, destinadas ao 
município pelos deputa-
dos Maurício Eskulark e 
Nilso Berlanda, ambos do 
PL. As emendas atendem 
a um pedido dos verea-
dores Sérgio Bourscheid e 
Mozer de Oliveira, através 
de um ofício entregue no 
mês de agosto aos gabine-
tes dos deputados. 

INVESTIMENTOS NA 
SC-160 e SC-492 

Na agenda em Pinhal-
zinho, um dos destaques 
foi também a confirmação 
de recursos para a restau-
ração do trecho de 23 qui-
lômetros da SC-160, entre 
Pinhalzinho e Bom Jesus 
do Oeste, primeira etapa 
do projeto que vai con-
templar toda a rodovia. 
Com investimento mé-
dio de R$ 40 milhões, o 

trecho será contemplado 
com faixas de rolamen-
to em placas de concre-
to, apoiadas sobre o pavi-
mento existente.   

Ainda em recursos 
para rodovias da região, 
o governador anunciou a 
pavimentação da SC-492 
que liga São Miguel da 
Boa Vista a Romelândia. 
O investimento será de R$ 
35 milhões, para um tre-
cho de 8,5 quilômetros. 

Entrega do recurso para Maravilha, com a presença do vereador Sérgio Bourscheid 

Divulgação
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CLEITON C. FERRASSO 

A Secredi Alto Uruguai re-
alizou a entrega simbólica 
dos recursos da ação Juntos 
Fazemos o Bem para mais 
de 20 entidades de Maravi-

lha. O evento foi realizado 
respeitando as recomenda-
ções sanitárias no auditório 
da CDL e Associação Em-
presarial na quarta-feira 
(22). O programa começou 
no ano passado e visa au-

xiliar a comunidade através 
das entidades prestadoras 
de serviço social. Somen-
te neste ano, cerca de R$ 40 
mil já foram distribuídos e 
a campanha segue até de-
zembro. 

JUNTOS 
FAZEMOS O BEM

A ação solidária “Jun-
tos Fazemos o Bem” da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG 
é uma iniciativa que busca 
apoiar entidades regionais. A 

pessoa que aplicar o dinheiro 
na Sicredi pode indicar uma 
entidade para receber uma 
doação financeira da Coope-
rativa. O recurso sai direta-
mente da Cooperativa, não 
do cliente. 

QUEM PODE 
RECEBER

Exceto associações espor-
tivas, clubes de serviço, asso-
ciações culturais, APP de es-
colas, associações religiosas, 
podem participar. 

COOPERATIVISMO Campanha destina parte dos rendimentos para entidades. Até agora, mais de R$ 40 mil 
já foram destinados para o serviço voluntário 

Sicredi Alto Uruguai beneficia mais de 20 entidades 
com a ação Juntos Fazemos o Bem

Fotos: Divulgação

Representantes de entidades ganhadoras estiveram presentes na reunião Sicredi segue com a campanha até o fim deste ano

Já se percebe a melhoria na estrada

OBRA ATRASADA
Asfaltamento na estrada em direção à Linha 
Água Parada deve começar em 30 dias
CLEITON C. FERRASSO

O asfaltamento da Rua Pre-
feito João Cavalheiro, em dire-
ção à Linha Água Parada, deve 
começar em 30 dias. A previsão 
é do engenheiro da prefeitura, 
Jorge Dummer. Segundo ele, 
a estrada já foi preparada para 
receber a camada de asfalto, foi 
feito o alargamento onde ha-
via necessidade, melhorias nas 
laterais e o muro nas proximi-
dades do campo do Vasco. 

ASFALTO 
A empresa responsá-

vel pelo trabalho é a Gaia Ro-

dovias e começou as ativida-
des no local em meados de 
abril com previsão para con-

cluir em 12 de setembro. No en-
tanto, segundo o engenheiro 
da prefeitura, a obra está atra-

sada devido às chuvas e pande-
mia da Covid-19. O valor inicial 
está cotado em R$ 952.209, 29. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

O Corpo de Bombeiros 
apresentou os novos uni-
formes da corporação em 
Maravilha. De acordo com 
o comandante do quartel 
no município, capitão Mi-
chael Magrini, o novo uni-
forme está em testes por 
parte do Comando Geral 
de Florianópolis. A equi-
pe de Maravilha foi esco-
lhida pelo comando para o 
teste. Dos 140 núcleos, ape-
nas seis quarteis recebe-
ram o fardamento novo. 

O capitão informou que 
os militares estão avalian-
do o uniforme nos quesitos 

conforto térmico, lavagem, 
segurança, elasticidades, e 
dinamismo nos atendimen-
tos. Segundo ele, cada re-
gião distinta do Estado foi 
escolhida para o teste, já 
que cada local possui pe-
culiaridades de clima e ou-
tras situações. O teste será 
realizado até dezembro. 

Conforme o coman-
dante, no entanto, os mili-
tares já informaram que o 
novo uniforme vestiu me-
lhor e o conforto é supe-
rior ao fardamento anterior. 
“O pessoal está gostan-
do bastante”, afirmou. 

Novos uniformes devem ser avaliados e aprovados até dezembro no Estado

Corpo de Bombeiros

TESTANDO
Corpo de Bombeiros 
apresenta novo 
uniforme em Maravilha
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“A paciência é a 
companheira da sabedoria.” 

Santo Agostinho

por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

BRASIL VAI DISPUTAR TOPO NA LISTA DE PAÍSES 
COM MAIOR INFLAÇÃO DE 2021, DIZ OCDE

O índice de preços ao consumidor no Brasil deve ficar entre os maiores do mun-
do, considerando um grupo de cerca de 20 economias com projeções divulgadas na terça-
-feira (21) pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico). 
Em 2021, somente dois países entre os 19 selecionados teriam inflação superior à brasilei-
ra, Turquia (17,8%) e Argentina (47%). O índice de preços no Brasil é projetado pela institui-
ção em 7,2% para este ano, recuando para 4,9% em 2022, o que colocaria o país com a quin-
ta maior inflação na lista, atrás também de Rússia e Índia, ambos com 5,5%. O IPCA, índice 
de preços ao consumidor medido pelo IBGE e que serve como meta de inflação, está em 
quase 10% no acumulado em 12 meses até agosto. A última projeção de mercado, consi-
derando o relatório Focus do Banco Central, é de 8,35% para este ano e 4,1% no próximo.

Selic a 6,25%

Nesta quarta-feira 
(22), o Banco Central 
decidiu elevar 
novamente a Selic em 
1 ponto percentual, 
confirmando as 
expectativas do 
mercado. A expectativa 
dos economistas é 
de que a taxa Selic 
continue avançando 
nos próximos meses, 
e atinja 8,25% ao 
ano no fechamento 
de 2021 em meio às 
preocupações com 
uma inflação que tem 
ficado cada vez mais 
acima do teto da meta 
do governo para o ano, 
que é de 5,25%. A taxa 
está no nível mais alto 
desde julho de 2019, 
quando estava em 6,5% 
ao ano. Esse foi o quinto 
reajuste consecutivo na 
taxa Selic. De março a 
junho, o Copom tinha 
elevado a taxa em 0,75 
ponto percentual em 
cada encontro. No início 
de agosto, o BC passou 
a aumentar a Selic em 1 
ponto a cada reunião.

Consumo de carne no país caiu 67% na 
pandemia; ovo é substituto, diz Datafolha

Conforme pesquisa realizada entre os dias 13 e 15 deste mês, do Ins-
tituto Datafolha, publicada no jornal Folha de S. Paulo na segunda-feira 
(20), 85% dos brasileiros disseram ter reduzido o consumo de alimentos 
como carne de gado, refrigerantes, sucos e laticínios. No lugar da carne, 
o ovo tem sido muito utilizado como fonte principal de proteína, sobre-
tudo, na mesa das famílias mais impactadas pela perda de renda cau-
sada pelo aumento do desemprego na pandemia de Covid-19. Segun-
do o levantamento, 67% dos entrevistados diminuíram o consumo de 
carne vermelha; 51% o de refrigerantes e sucos; e 46% o de leite, quei-
jo e iogurte. A pesquisa também mostra que o uso de pão francês, pão 
de forma e outros pães apresentam redução de até 41%. Arroz e feijão, 
dupla que é símbolo da refeição dos brasileiros, também sofreu impac-
tos, com redução de consumo de 34% e 36%, respectivamente. O macar-
rão teve uma queda ainda maior –de 38%. Conforme matéria do Info-
money, o ovo, item que vem sendo a proteína do dia a dia, registra dois 
fenômenos em paralelo: 50% das pessoas entrevistadas pelo Datafolha 
aumentaram o consumo do produto e outras 20% reduziram. Isso é um 
indicativo, segundo a pesquisa, da substituição de itens da cesta básica.

Comércio prevê aumento das vendas 
para o Dia das Crianças

Um levantamento da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de San-
ta Catarina (FCDL/SC), produzido com empresas associadas, revela que 96% 
dos entrevistados têm expectativa de faturamento igual ou melhor do que no 
mesmo período do ano passado. A entidade atribui a melhora no movimen-
to ao avanço da vacinação contra o coronavírus no estado e a retomada dos in-
vestimentos na produção de bens de capital. O incremento financeiro, segun-
do 56,6% dos associados, será de 4% e o tíquete médio foi estimado em R$ 
150 por 85,8%. Embora sejam os preferidos dos pequenos, os brinquedos fi-
caram em terceiro lugar na intenção de compra (22,9%). Os itens mais pro-
curados devem ser roupas e acessórios (29,1%), e calçados (26,3%). A tra-
dição brasileira de deixar as compras para última hora também prevalece. 
Dos varejistas, 67,4% acreditam que o consumidor irá às lojas na véspera. 

Prostock-studio/AdobeStock

Friboi terá 
novo Centro de 
Distribuição em SC

A Friboi, empresa da 
JBS que atua com produ-
ção de proteína bovina, vai 
inaugurar em novembro 
outro Centro de Distribui-
ção em Itajaí, com capaci-
dade de armazenagem de 
1.340 toneladas. O objeti-
vo é expandir a capacida-
de logística para o mercado 
interno da região, consi-
derada estratégica para a 
companhia. “Estrategica-
mente posicionado, vai me-
lhorar o serviço prestado 
e o mix de produtos entre-
gue para os nossos clien-
tes nessa região que é de 
extrema importância e em 
que esperamos crescimen-
to de demanda”, explica 
Gilmar Schumacher, dire-
tor de logística da Friboi. 

Capitalismo Consciente lança filial em Santa Catarina

Santa Catarina passa a contar com uma filial regional do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, que faz parte de movimento global nascido nos 
Estados Unidos, em 2007. Desde o ano passado, o instituto vem se expandindo pelo Brasil, já com unidades em estados como Paraná, São Paulo, 
Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso. O objetivo das filiais é atender e articular empresas, grupos de empresários e lideranças locais em 
favor da ampliação de práticas empresariais mais conscientes. O lançamento da filial ocorreu na última quarta-feira, dia 22. 
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COVID-19 Outras creches do município chegaram a registrar 
casos isolados, não sendo considerado surto da doença

Município zera internações e 
retoma atendimento em 
creche fechada

Visando proporcionar o 
bem-estar social com mo-
mentos de reflexão, cone-
xão e celebração da vida, a Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG deu início nesta sema-
na ao programa Longevidade. 

Lançado oficialmente em 
junho com a participação do 
humorista Badin, o progra-
ma busca trazer à tona o tema 
maturidade e atender aos ob-
jetivos do desenvolvimento 
sustentável. “Atualmente de-
senvolvemos várias iniciativas 
que atendem a diversos públi-
cos e por isso estamos realizan-
do o Longevidade. Ele foi pen-
sado para atender uma parcela 
do público que atualmente 
compõe grande parte dos nos-
sos associados e também pes-
soas que foram fundamentais 
para a criação da cooperati-
va, os primeiros associados 
que iniciaram esta linda his-
tória há 40 anos”, explica a as-
sessora de programas sociais, 
Ana Claudia Selonk Busatto. 

Para a primeira edição do 
Longevidade, está prevista par-
ticipação de mais de 300 pes-
soas, que terão oportunida-

PROGRAMA
Sicredi Longevidade inicia com mais 
de 300 participantes inscritos

Primeiro encontro teve a participação da diretora do Instituto Longevidade, Lisie Lucchese

de de assistir aos encontros 
em formato de live a cada mês, 
abordando temas como auto-
cuidado, fé, saúde, sucessão e 
transição familiar e bom apro-
veitamento do tempo. “Não de-
limitamos a faixa etária dos 
participantes, pois entende-
mos que quem se sentir con-
fortável a participar poderá in-
tegrar o grupo e, ainda, levar a 
informação a outras pessoas. 
Podem participar pessoas de 
40, 45, 50 anos e, claro, o públi-
co com mais de 60 anos tam-
bém, afinal, são pessoas que 
estão em um momento de vida 
que prioriza a saúde, bem-es-
tar e família”, frisou a assessora. 

O primeiro encontro do 
programa, ministrado pelo as-
sessor de desenvolvimento, Ro-
drigo Castelli, contou com a 
participação da diretora do Ins-
tituto Longevidade, Lisie Luc-

chese, que destacou que o 
tema é assunto de todas as ge-
rações. “Parabéns a coopera-
tiva por essa iniciativa, que é 
louvável. Já é um exemplo in-
ternamente e estender isso à 
comunidade é um presente, 
porque também estou apren-
dendo com vocês. Com ou sem 
saúde, nós vamos ter longevi-
dade, então temos que come-
çar a escolher de que forma 
e em quais condições quere-
mos, efetivamente, amadure-
cer na nossa vida. Por isso cui-
dar da longevidade não é um 
assunto só da maturidade, é 
de todas as gerações”, salienta.

Os encontros perma-
necerão disponíveis no ca-
nal da cooperativa no You-
Tube e, aqueles que não 
puderem acompanhar ao 
vivo, têm a oportunidade de 
assistir posteriormente.

CARINE ARENHARDT 

Fechada desde a primei-
ra semana do mês, o Centro 
de Educação Infantil Silvia 
Ebert, de Maravilha voltou 
a atender as crianças na se-
gunda-feira (20). A creche 
foi fechada pelo município 
após ser identificado um 
surto de Covid-19, entre as 
crianças. Além do isolamen-
to dos positivados e seus fa-
miliares, a escola passou 
por um processo de limpeza 
para evitar novos casos. 

A secretária de Saúde, 
Miriane Sartori ressalta que 
houve novos registros de 
Covid-19 em crianças que 

MARAVILHA
PP realiza convenção do 
partido e elege nova comissão 
executiva municipal
CLEITON FERRASSO

O Partido Progressista (PP), 
de Maravilha, realizou uma con-
venção na quinta-feira (23) para 
eleger a comissão executiva no 
município. Os eleitos ficam nos 
cargos durante dois anos. O car-
go de presidente será ocupado 
pelo vereador Vinícius Ventura. 

Ventura acredita que é pos-
sível ajudar a construir uma po-
lítica mais participativa com 
lideranças mais acessíveis visan-
do o bem geral da população. 

“Maravilha espera de suas li-
deranças um trabalho que aten-
da a coletividade, e não grupos 
específicos somente”, comenta. 

ELEITOS
Vinicius Ventura – presidente 
Gilnei Guth – vice-presidente 
Ideno Zardo – 2º vice-
presidente 
Noeli Trombini – secretária- 
geral 
Venice Baldissera – 2º 
secretária 
Claudio Ranzi – tesoureiro 
Elton Jommertz – 2º tesoureiro   

Atualmente, o partido pos-
sui quatro vereadores eleitos e 
já disputou a majoritária na úl-
tima eleição municipal. Se-
gundo Ventura, o grupo vai 
trabalhar para levar lideran-
ças nos próximos pleitos.

Reunião ocorreu nesta quinta-feira (23)

Divulgação

frequentam outras creches 
do município, mas foram ca-
sos mais isolados, não sen-
do considerado surto da do-
ença. Não foi necessário o 

isolamento total de outras 
escolas, apenas dos positi-
vados. A secretaria de Saúde 
segue monitorando todas as 
escolas. 

INTERNAÇÕES ZERADAS
Durante esta semana 
o município teve uma 
estabilização dos 
números, sem aumentos 
ou quedas significativas 
nos casos ativos.  Na 
quinta-feira (23), o 
município somava 16 
casos ativos. Um dos 
destaques da semana 
foi que o município 
zerou o número de 
internados, para 
tratamento da doença, 
na terça-feira (21). 
Este foi o primeiro dia 
de 2021 sem pessoas 
internadas por Covid-19, 
em Maravilha.

Arquivo/O Líder

Secretária de Saúde, Miriane Sartori
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

O que é Alzheimer?
A Doença de Alzheimer 

(DA) é um transtorno neu-
rodegenerativo progressivo 
e fatal que se manifesta pela 
deterioração cognitiva e da 
memória, comprometimen-
to progressivo das atividades 
de vida diária e uma varie-
dade de sintomas neurop-
siquiátricos e de alterações 
comportamentais. A doen-
ça instala-se quando o pro-
cessamento de certas pro-
teínas do sistema nervoso 
central começa a dar errado. 

Surgem, então, frag-
mentos de proteínas mal 
cortadas, tóxicas, dentro 
dos neurônios e nos espa-
ços que existem entre eles. 
Como consequência des-
sa toxicidade, ocorre per-
da progressiva de neurô-
nios em certas regiões do 
cérebro, como o hipocam-
po, que controla a memória, 
e o córtex cerebral, essencial 
para a linguagem e o racio-
cínio, memória, reconheci-
mento de estímulos senso-
riais e pensamento abstrato.

No Brasil, centros de re-
ferência do Sistema Úni-
co de Saúde (SUS) oferecem 
tratamento multidiscipli-
nar integral e gratuito para 
pacientes com Alzhei-
mer, além de medicamen-
tos que ajudam a retardar 
a evolução dos sintomas. 

Os cuidados dedica-
dos às pessoas com Alzhei- Fonte: www.saude.gov.br

21 DE SETEMBRO – 
DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA DE ALZHEIMER

Alzheimer é uma doença neu-
rodegenerativa progressiva 
que se manifesta apresentan-

do deterioração cognitiva e da me-

mória de curto prazo e uma varieda-
de de sintomas neuropsiquiátricos e 
de alterações comportamentais que 
se agravam ao longo do tempo

mer, porém, devem ocorrer 
em tempo integral. Cuidado-
res, enfermeiras, outros pro-
fissionais e familiares, mes-
mo fora do ambiente dos 
centros de referência, hos-
pitais e clínicas, podem en-
carregar-se de detalhes 
relativos à alimentação, am-
biente e outros aspectos 
que podem elevar a quali-
dade de vida dos pacientes.

O que causa 
o Alzheimer?

A causa ainda é des-

conhecida, mas acredita-
-se que seja geneticamen-
te determinada. A Doença 
de Alzheimer é a forma mais 
comum de demência neuro-
degenerativa em pessoas de 
idade, sendo responsável por 
mais da metade dos casos de 
demência nessa população.

Quais são os sintomas 
do Alzheimer?

O primeiro sintoma, e 
o mais característico, do 
Mal de Alzheimer é a per-
da de memória recente. 

Com a progressão da doen-
ça, vão aparecendo sintomas 
mais graves, como a per-
da de memória remota (ou 
seja, dos fatos mais antigos), 
bem como irritabilidade, fa-
lhas na linguagem, prejuízo 
na capacidade de se orien-
tar no espaço e no tempo.

Entre os princi-
pais sinais e sintomas 
do Alzheimer estão:

- falta de memória 
para acontecimentos 
recentes
- repetição da mesma 

pergunta várias vezes
- dificuldade para 
acompanhar 
conversações 
ou pensamentos 
complexos
- incapacidade de 
elaborar estratégias 
para resolver 
problemas
- dificuldade para dirigir 
automóvel e encontrar 
caminhos conhecidos
- dificuldade para 
encontrar palavras que 
exprimam ideias ou 

sentimentos pessoais
- irritabilidade, 
suspeição 
injustificada, 
agressividade, 
passividade, 
interpretações erradas 
de estímulos visuais ou 
auditivos, tendência ao 
isolamento.

Como prevenir a Doença 
de Alzheimer? 

A Doença de Alzheimer 
ainda não possui uma for-
ma de prevenção específica, 
no entanto os médicos acre-
ditam que manter a cabe-
ça ativa e uma boa vida so-
cial, regada a bons hábitos e 
estilos, pode retardar ou até 
mesmo inibir a manifesta-
ção da doença. Com isso, as 
principais formas de preve-
nir, não apenas o Alzheimer, 
mas outras doenças crônicas, 
como diabetes, câncer e hi-
pertensão, por exemplo, são:

- Estudar, ler, pensar, 
manter a mente sempre 
ativa
- Fazer exercícios de 
aritmética
- Jogos inteligentes
- Atividades em grupo
- Não fumar
- Não consumir bebida 
alcoólica
- Ter alimentação 
saudável e regrada
- Fazer prática de 
atividades físicas 
regulares.

Divulgação
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Na quinta-feira (23) 
a CDL e Associação Em-
presarial de Maravilha 
sediou o Grupo de Tra-
balho das Soluções (GTS) 
realizado pela Federação 
das Associações Empre-
sariais de Santa Catarina 

(Facisc). O encontro foi 
realizado das 9h às 16h 
e tratou sobre as imple-
mentações e novidades 
do Útil Card. Cerca de 50 
pessoas participaram do 
evento que segue as nor-
mas de distanciamento.

Cerca de 50 pessoas participaram do eventoA tradicional caminhada, como em outros anos, começa no Espaço Criança Sorriso

MARAVILHA O encontro tratou sobre as implementações e novidades do Útil Card

CDL e Associação Empresarial 
sedia evento da Facisc

CARTÃO ÚTIL 
O Útil Card é um benefício utilizado pelas empresas 
para seus funcionários. Os cartões da família útil 
fortalecem o comércio do município, diminuindo a 
inadimplência e facilitando a gestão dos setores 
de recursos humanos e financeiros das empresas. 
Atualmente a família útil é constituída pelo útil: Card, 
Alimentação, Prêmio e Natal.

Divulgação

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer de Ma-
ravilha divulgou nesta sema-
na os detalhes da programa-
ção da campanha Outubro 
Rosa deste ano. O objeti-
vo do mês é focar nas ações 
de prevenção contra o cân-
cer e alertar a comunidade. 

De acordo com a enti-
dade, a campanha come-
ça com a tradicional ca-
minhada no centro de 
Maravilha. O evento come-
ça às 8h30 de sábado (2) 

na Praça Cidade das Crian-
ças, no Espaço Criança Sor-
riso. Depois, a caminha-
da percorre as avenidas do 
município até a Praça Pa-
dre José Bunse. A Rede Fe-
minina informou que a co-
leta dos preventivos será, 
neste dia, das 8h às 12h.

Ainda, a programação 
conta com ações nas em-
presas Aurora Alimentos e 
Rudely, culto de conscien-
tização dia 31 de outubro e 
panfletagem durante o mês. 

PREVENÇÃO
Rede Feminina divulga 
programação da 
campanha Outubro Rosa

Arquivo/O Líder
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CONSCIENTIZAÇÃO

Dia Nacional do Surdo e a importância 
do acompanhamento profissional

Clínica Resonare, de Xanxerê, conta com 
filiais em Maravilha e São Miguel do Oeste

CAMILLA CONSTANTIN 

O Dia Nacional do Surdo, lembrado em 26 de se-
tembro, é uma data de reflexão a respeito dos 
direitos e da inclusão destas pessoas na socie-

dade, bem como de conscientização sobre a importân-
cia de exames e acompanhamento profissional. 

De acordo com os critérios estabelecidos pela Or-
ganização Mundial de Saúde, deficiência auditiva, que 
varia de leve a severa, equivale à redução na capacida-
de de ouvir sons. A surdez, por sua vez, é definida como 
a ausência ou perda total da capacidade de ouvir, em 
um ou ambos os ouvidos.

Os problemas de audição podem levar a sentimen-
tos de depressão e, em alguns casos, isolamento, já que 

os sons são capazes de proporcionar e modificar emo-
ções, algo relevante nos relacionamentos, saúde e qua-
lidade de vida. 

De acordo com a equipe que atua na Clínica Re-
sonare, a audição desempenha papel importan-
te na comunicação humana. “A nossa audição for-
nece uma grande fonte de informações que, quando 
combinadas, são o ele entre o mundo e a forma como 
interagimos com ele. A audição nos ajuda a conduzir 
nossas vidas diárias sem limitações”, explicam. 

O empreendimento, idealizado pela fonoaudió-
loga Ana Kelly Baroni, traz serviços como: terapia de 
fonoaudiologia, treinamento auditivo, processamen-
to auditivo, exames audiológicos, além de adaptação 
e seleção de prótese auditivas. A matriz é em Xanxe-
rê, contando também com filiais em Maravilha e São 
Miguel do Oeste.

Buscando praticidade para os clientes, o espaço 
conta também com equipe qualificada nas áreas de 
psicologia e nutrição. “A Clínica Resonare vai além 
do bom atendimento, qualidade nos serviços pres-
tados e excelentes produtos oferecidos. Temos dedi-
cação e amor pelo que fizemos, pois nosso desejo é 
trazer a melhor solução e proporcionar maior quali-
dade de vida aos clientes”, destacam.
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CARINE ARENHARDT 

Peritos no uso de medicamentos e fár-

macos, bem como em suas consequên-

cias no organismo, os farmacêuticos tem 

um papel fundamental na área da saúde. 

Com formação em curso superior de Far-

mácia, as atribuições desse profissional vi-

sam proporcionar cuidado ao paciente, fa-

mília e comunidade, promovendo o uso 

racional de medicamentos, além de otimi-

zar a farmacoterapia. O Dia Internacional 

do Farmacêutico é comemorado neste sá-

bado (25). 

PROFISSIONAL
Farmacêutico tem papel 
fundamental no cuidado 
com a saúde do paciente 

Conforme a farmacêutica Patricia Ra-

gazzon Rosin, o trabalho visa alcançar re-

sultados definitivos que melhorem a qua-

lidade de vida do paciente. Parte da equipe 

da rede Líderfarma, Patricia diz que dentro 

das farmácias a função vai além de apenas 

entregar os medicamentos. “Temos a fun-

ção da orientar a população, sobre diver-

sos medicamentos que podem desencade-

ar gravíssimas reações indesejáveis e essa 

orientação pode evitar ou diminuir os ris-

cos dessas reações”, afirma. 

A rede, onde Patrícia atua, tem atual-

mente 18 lojas, sendo nove Líderfarma e 

nove Farmácia Popular, a qual conta com 

34 farmacêuticos. A empresa conta ainda 

com 95 colaboradores e sete terceirizados. 

Investindo em profissionais qualificados, a 

empresa busca excelência no atendimento, 

prezando também pelos melhores preços e 

condições especiais de pagamento. 

O atendimento é nas cidades de Ma-

ravilha, Romelândia, São Miguel do Oes-

te, Cunha Porã, Palmitos, São Carlos, Sau-

dades, Pinhalzinho e Chapecó. Em breve, 

será inaugurada também a nova farmácia 

Líderfarma em Maravilha, do lado do Posto 

Delta, na Avenida Maravilha.

Farmacêutica Patricia Ragazzon Rosin fala sobre a importância da profissão

Carine Arenhardt/O Líder
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

Uma mesa bem montada 
chama a atenção dos convida-
dos, ainda mais com detalhes 
bem pensados como guardana-
po de papel, que normalmen-
te não é um item que as pessoas 
consideram na hora de organi-
zar uma festa.

Por unirem o útil ao agradável, 
guardanapos de papel são como 
pequenos aliados que amarram a 
decoração dos eventos, sejam eles 
grandes ou pequenos.

Detalhes como esse podem 
ser o diferencial do seu evento 
e o que vai fazê-lo ser lembrado 
por bastante tempo, isso porque 
a versatilidade do guardanapo 
de papel vai desde atos simples 
como limpar a boca até detalhes 
como retocar o batom.

A montagem faz toda a di-
ferença e complementa as cores 
da decoração, mas não basta ser 
bonito e funcional, precisa estar 
bem posicionado: é preciso lem-
brar que o guardanapo não pode 
se perder no meio da decoração.

O truque para uma boa mon-
tagem da mesa é a valorização 
dos elementos, e isso você con-
segue compondo os melhores ar-
ranjos com os acessórios certos.

Engana-se quem acha que 
apenas grandes eventos pe-
dem uma montagem de mesa 
sofisticada. Você pode ser prá-
tico e elegante em qualquer 
tipo de evento.

Você pode usar guardana-
pos de papel para compor a de-
coração e servir a mesa tanto de 
eventos com mais convidados, 
como casamentos, como tam-

EXCELENTE FINAL DE SEMANA A TODOS!
Fonte: João Rufatto

bém de eventos mais íntimos e 
descontraídos, como aniversários 
(nesse caso, usar os guardanapos 
para valorizar o bolo) e uma noite 
de pizza com os amigos!

Dica 1: ETIQUETA E O 
GUARDANAPO DE PAPEL

É comum ouvir a palavra 
“etiqueta” e relacionar com algo 
extremamente complicado, mas 
pode ser mais simples do que 
parece, e ela não tem a ver ape-
nas com o posicionamento dos 
guardanapos (ou qualquer outro 
item), mas também com a forma 
como eles são usados.

Isso porque, além das pe-
quenas regras que são im-
portantes, muito do que cha-
mamos de etiqueta tem a ver 
com bom senso e educa-
ção à mesa. Por mais que 
você não esteja familiariza-
do com todos os pormeno-
res, ao seguir esses passos 
simples você garante que 

não vai faltar com o respeito. 
Lembre-se do bom senso!

No caso dos guardanapos 
de papel, do que precisamos 
lembrar?

- Durante a refeição, o guar-
danapo de papel fica do lado do 
prato, normalmente do lado es-
querdo.

- Depois de usado a primei-
ra vez, coloque o guardanapo 
dobrado ou virado para baixo. 
Isso evita que as pessoas vejam o 
seu guardanapo sujo, e que você 
mesmo o veja e sinta vontade de 
amassá-lo.

- Procure não misturar guar-
danapos de papel e guardana-
pos de tecido. Isso confunde os 
convidados e passa uma certa 
indecisão.

- Observe sempre o que os 
outros convidados ou o próprio 
anfitrião estão fazendo.

- Limpe a boca sempre com 
leves batidinhas, o mais delicado 
que você puder.

Dica 2: PENSE NA 
POSIÇÃO CERTA DO 
GUARDANAPO DE 
PAPEL NA MESA

Saber posicionar o guarda-
napo de papel é tão importante 
quanto saber escolhê-lo e ma-
nuseá-lo, e faz toda a diferença 
na hora de arrumar uma mesa 
sofisticada. 

Em um evento formal, nor-
malmente posiciona-se o guar-
danapo de papel no centro do 
prato, já que os diversos tipos de 
refeição requerem diferentes ti-
pos de talheres e taças.

Também vale lembrar que, 
quando posicionamos o guarda-
napo no centro do prato, damos 
mais espaço para que os convi-
dados se impressionem com a 
decoração da mesa.

Para essa regra há exceção, é 
claro, já que alguns eventos ape-
sar de formais não servem mais 
de uma refeição e investem em 
mesas de finger food e sobremesa 

CONCLUSÃO
A sofisticação mora nos 
detalhes, especialmente 
aqueles que fazem com 
que os convidados encham 
os olhos para observar as 
minúcias da sua mesa.
Não importa o tamanho 
do evento ou a hora do 
dia, pode ser grande 
e pomposo como um 
casamento ou pequeno 
e íntimo como um 
aniversário ou um café da 
tarde, pensar nos detalhes 
certos pode mostrar não 
só a sua personalidade 
como anfitrião, mas 
também o carinho e o 
cuidado que você teve ao 
montar a mesa.

que funcionam em mesas sepa-
radas, dando mais espaço para o 
guardanapo na mesa principal.

Durante as refeições, e caso 
seus convidados sejam recebi-
dos com a mesa já posta, o guar-
danapo deve ficar do lado es-
querdo do prato.

Em um evento informal, en-
tretanto, apesar de ser preferível 
que se arrume o guardanapo de 
papel do lado esquerdo do pra-
to, o anfitrião pode posicioná-
-lo onde achar mais adequado 
para a ocasião.

Uma sugestão também é 
investir em bonitas dobradu-
ras que envolvam os talheres, ou 
combiná-los com pequenos ar-
ranjos, dando outra vida para sua 
mesa. O detalhe do guardanapo 
envolvido com esse ornamento 
destaca o prato e a decoração.

Esteja preparado para deta-
lhes e imprevistos. É muito im-
portante que você invista em 
itens em todos os cenários da 
sua festa, como pequenos guar-
danapos para que as mulheres 
possam retocar o batom nos 
banheiros com mais facilidade, 
por exemplo.

Considere também, no caso 
de casamentos, lenços de lágri-
mas para os convidados.

Falando em considerar ce-
nários, leve sempre em conside-
ração o volume de convidados e 
cuide para que não falte guarda-
napos e eles possam ser repostos 
caso haja algum acidente duran-
te a festa. Pensar nesses detalhes 
mostra o carinho que você teve 
com a preparação.

No caso de guardanapo 
maior, coloque-o no seu colo, po-
dendo dobrá-lo se necessário. 
No caso de guardanapo menor, 
você pode colocá-lo tanto no colo 
quanto do lado esquerdo do prato.

Caso precise levantar da 
mesa, coloque seu guardana-
po dobrado, sobre sua cadeira. 
Como alguns acreditam que esse 
ato é anti-higiênico, você pode 

colocá-lo sobre a mesa, virado 
para baixo.

Dica 3: PASSO A PASSO 
DA DECORAÇÃO COM 

GUARDANAPO DE PAPEL
Além de serem práticos, 

guardanapos de papel têm o 
poder de encher os olhos dos 
seus convidados e complemen-
tar a decoração.

Eles fazem com que tudo na 
festa se converse e que você mos-
tre que os guardanapos podem 
ser não apenas úteis como tam-
bém um sofisticado acessório.

Um bom posicionamento 
dá outra cara para a mesa, por 
mais simples que seja!

Se você estiver montando 
um evento no estilo diy, ou “faça 
você mesmo”, vale montar um 
mural de inspirações que esteja 
de acordo com o tema da sua fes-
ta. Sites como o Pinterest são óti-
mas ferramentas para isso e per-
mitem todo tipo de pesquisa de 
referências.

Personalizar os guardana-
pos de papel é a solução para 
uma mesa sofisticada sem gastar 
muito dinheiro.

DICAS ESSENCIAIS de como colocar 
guardanapo de papel na mesa
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Tema de
filmes co-
mo "Missão
Impossível"

Dispositivo
de autos 

que carre-
ga a bateria

Animação
de Carlos
Saldanha

(Cin.)

Jogador
que veste
a camisa
10 (fut.)

Condição
da mulher
no filme
pornô

Barco
comum 
no porto

de Mônaco

Albert
Einstein,

físico
alemão

Montante
das

operações 
comerciais 

Letícia (?),
a Gilda de
"Boogie 

Oogie" (TV)
Pirâmide
(?): indica
a natalida-
de um país

Cidade fic-
tícia de "O
Tempo e o
Vento" (Lit.)

"(?) You 
Need Is Lo-
ve", canção
dos Beatles

(?) Vicente,
o "pai" do

Teatro
português

(?) Cane-
ca, religio-
so revolu-
cionário

Ácido, 
em inglês

Desejo
intenso

Estado
(abrev.)

Ferramenta
do coveiro

Singular

Urso, em
espanhol

Obrigação
Forte

aversão 
a algo

Correia pa-
ra condu-
zir animal

Sede da 
maior festa
de rodeio 

da América
Latina (SP)

Diletante
Resquício
de pão ou
biscoito 

Grupo
(abrev.)

Vogal na-
sal de "sã"

Produz
som

Correr, 
em inglês

Normas
Poema líri-
co para ser

cantado

Casa final
da amare-

linha

Um dos
principais
motivos de
violência 

em escolas

Rumores
São apoio
para cabi-
des, na loja

Litro
(símbolo)

Tiro ao (?), brincadei-
ra de festas juninas

Caráter

Membro
da equipe
do avião

Avaliação estrutural
feita durante a cons-
trução de estádios 

Instabilidade (Econ.) Pedido de recálculo do valor do benefício do INSS 
por quem segue na ativa e pagando à Previdência 

Wagner (?), 
músico mineiro

Dança tra-
dicional da

festa de 
quinze anos
Lugar onde
se junta a
cinza de
fornos

Desempe-
nhar um

papel
Graceja

 3/all — oso — run. 4/acid. 5/crise — droga — reate.11/borralheira. 16/desaposentadoria.

ESPAÇO GOURMET

INGREDIENTES
1/2 pacote de macarrão cabelo 
de anjo
400 g de presunto magro fatiado
400 g de queijo mussarela fatiado
250 g de requeijão catupiri
orégano
2 latas de extrato de tomate
1 pacote (50 g) de queijo parmesão ralado

MODO DE PREPARO
Cozinhe o macarrão por 5 minutos em água e sal e 

escorra. Coloque sobre uma tábua de carne, uma fatia de 
presunto, por cima uma fatia de queijo mussarela. Com 
um garfo, pegue uma pequena porção de macarrão e co-
loque por cima do queijo, por cima do macarrão uma 
porção de catupiri. Finalize com uma pitada de orégano.

Enrole como canelone. Coloque-os lado a lado em 
uma forma refratária. Cubra com extrato de tomate e sal-
pique o queijo ralado por cima. Leve ao forno por 20 mi-
nutos. Sirva quente.

CANELONE INVERTIDO

Já faz tempo que usar cintos deixou de ser 
algo unicamente funcional para as mulhe-
res. Hoje em dia são usados mais para mar-
car a cintura, trazer estilo ou fazer alguma 
combinação, do que para não deixar a cal-
ça cair do corpo.

Os cintos mais finos vão bem em todas as 
ocasiões, desde o dia a dia até ocasiões mais 
formais, conforme for o modelo. Passam um ar 
de feminilidade e não chamam muita atenção.

Já os cintos largos não são muito aconse-
lhados para ocasiões formais, pois são mais 
chamativos e nada delicados, então prefira 
usá-los em outros momentos.

Em todos os casos, o melhor lugar para 
usar um cinto é na cintura mesmo, bem na 
parte mais fina do seu abdômen, pois assim 
você irá valorizar suas curvas e parecer que 
tem a cintura mais fina.

Outra questão que devemos conversar 
é sobre a cor do cinto. Eu acredito que toda 
mulher deveria ter pelo menos um cinto pre-
to e um bege escuro, pois são opções fáceis de 
combinar. Mas se você gosta de cintos colori-
dos e estampados, aproveite! Só aconselho e 
tomar cuidado com o restante da composição 
para não ficar chamativo demais.

Hoje em dia não existe mais aquela regra 
de que o cinto tem que combinar com o cal-
çado, mas ele precisa sim ter coerência com o 
restante do look. Veja as fotos que escolhi e se 
inspire! E tente imaginar como esses looks das 
fotos seriam sem graça sem os cintos.

E aí vai uma dica extra de ouro: se você 
comprou um cinto e quer usar com alguma 
peça sem passador, mas a ponta fica sobrando, 
coloque um elástico bem fininho (aqueles que 
parecem linha de costura mesmo) transparen-
te ou da cor do cinto para segurar a ponta.

CINTOS: 
a “cereja do 
bolo” dos looks
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Vitrine

por ESTELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Valentini, parabéns 
pelos seus 7 anos. 
Que papai do Céu 

sempre te proteja e 
te ilumine. Continue 
sendo essa menina 

encantadora e alegre. 
Te amamos muito. 

Feliz aniversário. 
Homenagem de toda 

sua família. 
Liria, Que neste seu 
aniversário todas as 
alegrias do mundo sejam 
suas. Parabéns!

Bruna, que todos os sonhos 
e desejos se realizem. Feliz 
aniversário!

Rafaela, Parabéns pelo 
seu dia! Que a sua vida 
seja sempre um jardim 
alegre e colorido!

Rafael, que 
a sua vida 
seja sempre 
uma soma 
de vitórias. 
Parabéns!

Gabriela, que esta data seja um ponto 
de partida para grandes descobertas e 
realizações. Feliz aniversário! 

Eliane, Feliz aniversário! Que a 
felicidade acompanhe sempre você, 
em todos os dias da sua vida. 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

VAMOS CONVERSAR SOBRE ADOÇÃO DE PET? 

Adoção, de acordo com o dicionário, significa aceitação 
espontânea de (pessoa ou animal, ger. doméstico) como par-
te integrante da vida de uma família, de uma casa.

O Chocolate foi um cachorro lindo que conviveu com 
nossa família por 16 anos. Meu pai o encontrou em uma ofici-
na mecânica e disse que tinha um lar para ele, e foi assim que 
nossas vidas se transformaram. Chocolate era um cão bem 
barulhento, adorava latir quando estava feliz, adorava comer 
saladas e ficava na frente da geladeira pedindo comida. 

Mas a idade foi chegando, problemas no coração e fíga-
do fizeram com que ele tivesse que tomar muitos medica-
mentos, sua força física foi reduzindo, até que chegou a data 
da despedida:   12 de junho, no Dia dos Namorados, aque-
le ser de coração enorme nos deixou. Meu coração ficou em 
pedaços, mesmo sabendo que ele precisava seguir seu cami-
nho evolutivo e que ele iria ficar bem, senti e sinto profun-
damente sua falta. 

A casa ficou silenciosa demais, o Tony meu outro cão es-
tava tão quietinho e, após um período de três meses, eu vivi 
meu luto, chorei muito, rezei, pedi à espiritualidade um si-
nal, será que eu deveria adotar novamente? E em um dia das 
minhas corridas (onde consigo rezar) veio a mensagem de 
que uma cadela estava sendo preparada para mim, eu nunca 
havia pensado em adotar uma fêmea, mas por que não? Pre-
cisamos estar de coração aberto, não é? 

O tempo passou e olhando o Instagram do Grupo Amigo 
Bicho eu vi a foto de uma linda cadelinha, e o nome: Cacau! 
Meu coração deu pulos, meu pensamento foi o Chocolate 
vem do Cacau, para mim foi um sinal.  Logo entrei em con-
tato com a ONG, já marcamos um horário para conhecê-la. 

E chegou o dia, quando vi aquele ser tão pequeno e frá-
gil, amarrado com uma corda enorme em seu pescocinho, 
na terra, eu a peguei no colo e não pude mais largar, Cacau 
passou a ser da minha família. 

Confesso que tive medo, eu tenho dois gatos, será que 
iriam se adaptar? E o Tony, super ciumento, não iria maltra-
tá-la? Mil dúvidas passaram pela cabeça, mas pensei, lá em 
casa onde ela ficasse seria melhor do que onde ela estava, di-
ficuldades poderiam surgir, mas nada do que o amor e o ca-
rinho não superassem. 

Cacau está conosco há quinze dias e trouxe tantas ale-
grias, é um ser lindo, amável.  E saber que eu a tirei do sofri-
mento, me acalenta o coração. 

E para você que prefere comprar um pet, eu te respeito, mas 
faço uma proposta: o mesmo valor que você gastou, doe para 
uma ONG de proteção animal, que estão lotadas de cães e gatos 
esperando por um lar.  Assim você poderá amenizar um pouco o 
sofrimento deles.  E só lembrando: amor não se compra! 

CLEITON C. FERRASSO

Nesta quarta-feira (22), a 
clínica estética Virtuosa iniciou 
as atividades em Maravilha. A 
empresa atende na Rua XV de 
Novembro, 848, ao lado da câ-
mara de vereadores do municí-
pio. Com espaço amplo, o local 
oferece serviços como estéti-
ca corporal e facial injetáveis, 
preenchimentos, bioestimula-
dores de colágenos, depilação 
a laser, conta ainda com aten-
dimento de biomédica nutri-
cionista e protocolos exclusivos 
de emagrecimento. Há relatos 
de clientes que perderam R$ 
20kg em até 40 dias. 

A sócia-administrativa da 

NOVIDADE Local oferece tratamentos com diferentes profissionais. Clínica 
atende ao lado da Câmara de Vereadores

Clínica de estética Virtuosa 
inaugura em Maravilha 

empresa, Kauany Pedroso, de-
cidiu investir em Maravilha 
pelo potencial que a cidade ofe-

rece. “O que levou a investir em 
Maravilha é o público que gos-
ta de cuidar da saúde e beleza. 

Maravilha é uma cidade que 
está em constante crescimen-
to”, destaca.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Espaço oferece tratamentos diversificados Clínica oferece serviços de embelezamento e protocolos exclusivos

Virtuosa atende ao lado da Câmara de Vereadores 

CARINE ARENHARDT 

O projeto está sendo de-
senvolvido durante este mês 
pela da Comissão de Comba-
te ao Câncer Infantil do Lions 
Clube Maravilha Oeste, lem-
brando a campanha Setem-
bro Dourado. Com o nome, 
Laço Dourado, o projeto visa 
conscientizar a população so-
bre a importância do diag-
nóstico precoce do câncer in-
fanto-juvenil. Conforme os 
membros do clube, o diagnós-
tico precoce acelera os resulta-
dos do tratamento e aumenta 
as chances de cura da doença. 

Fazendo parte das ações 
do projeto, foi feita a distribui-

ção de laços dourados para os 
integrantes do clube, para uso 
em suas empresas ou locais 
de trabalho. O convite para o 
uso do laço também se esten-
deu aos colaboradores de em-
presas dos membros do clube. 
O Lions Clube Maravilha Oes-
te também está divulgando o 
projeto nas redes sociais, assim 
como em reportagens nos veí-
culos de comunicações locais. 

Conforme a coordenado-
ra da Comissão de Comba-
te ao Câncer Infantil do clu-
be - criada neste ano, Luciane 
Sausen Gonçalves, o uso do 
laço é uma forma represen-
tativa de lembrar esta cam-
panha tão importante na 

CÂNCER INFANTOJUVENIL 

Lions Clube Maravilha Oeste desenvolve 
projeto Laço Dourado 

Luciane Sausen Gonçalves entrega o laço dourado para a companheira Karin Heller

Divulgação

área da saúde.  “É uma forma 
da gente ressaltar o Setem-
bro Dourado, o uso do laço 

é uma forma de conscienti-
zar a população sobre esta 
campanha”, ressalta Luciane. 



,  MARAVILHA 25 DE SETEMBRO DE 2021 19INFORME PUBLICITÁRIO

Duramente desafiado pela 
pandemia, Turismo vive 
momento de retomada  

O turismo sempre foi de-
safiador, mas a pandemia 
causada pela Covid-19 repre-
sentou um divisor de águas 
para o setor. Pela primeira 
vez uma crise envolveu todas 
as esferas mundiais, e com 
toda a malha aérea inativa ou 
com capacidade reduzida, 
cancelamentos e alterações 
geraram um verdadeiro caos.

Contar com a consulto-
ria de uma agência de via-
gens foi fundamental para o 

acesso à informação em tem-
po hábil, antecipação e re-
solução dos inúmeros pro-
blemas causados. Conforme 
o proprietário da empresa 
Voar de Maravilha, Vinícius 
Souza Werlang, o turismo foi 
um dos setores mais atingi-
dos com o fechamento das 
divisas mundiais e está sen-
do um dos últimos a retomar 
as atividades. 

Passados 18 meses do 
início da pandemia, o pro-

grama de vacinação mundial 
avançando bem, e as frontei-
ras mundiais reabrindo, o 
setor vive um bom momen-
to, com a retomada das ati-
vidades. “Percebemos a re-
tomada das demandas por 
viagens, tanto corporati-
vas, quanto turísticas. As li-
nhas aéreas estão voltando 
a normalidade, reduzindo 
situações como remarca-
ções ou cancelamentos”, afir-
ma o empresário. 

internacionais e nacionais e 
regras sanitárias que mudam 
constantemente a consultoria de um 
bom profissional é indispensável para 
uma boa viagem. 
“O jeito de viajar mudou, seja a 
trabalho ou lazer, viajar após a 
pandemia requer planejamento 
e informação de qualidade para 
evitar imprevistos. O agente tem um 
papel fundamental no novo cenário.  
Responsável por encontrar o melhor 
produto e valor, hoje as atribuições 
vão muito além disso, principalmente 
a segurança do cliente aproveitar ao 
máximo sua experiência. Pensando 
nisso a Voar Viagens e Turismo, que 
já é referência no mercado há mais 
de seis anos, inova na maneira de 
atender, com um novo jeito de voar”, 
destaca o empresário.

Carine Arenhardt/O Líder

Colaboradoras da Voar – Alexssandra de Sá, Cassieli Pinto e Tanikeli Francio

Proprietário da empresa Voar de Maravilha, 
Vinícius Souza Werlang

VIAGENS

O QUE FICA PARA 
O PÓS-PANDEMIA?

A pandemia mostrou a importância 
de cuidados sanitários básicos e 
que devem ser mantidos após este 
período, mas este não é o único 
impacto definitivo. Com novos 
decretos estaduais, protocolos 
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Fundado em 29 de setem-
bro de 1995 neste ano o mu-
nicípio de Flor do Sertão com-
pleta 26 anos de emancipação 
política administrativa.  O pre-
feito Sidnei José Willinghöfer 
fala sobre as conquistas e de-
safios do município. Confira a 
entrevista.

Jornal O Líder: Qual o 
maior desafio da gestão?

Prefeito: Considerando a 
sequência de quatro mandatos 
de nosso grupo na gestão mu-
nicipal, penso que o maior de-
safio é a “inovação”. Precisamos 
inovar a constantemente e em 
todos os setores, de forma res-
ponsável e com equilíbrio nas 
contas públicas. E esse desafio 
vai além das áreas essenciais, 
como saúde, educação, agri-
cultura e segurança, exigin-
do esforços e criatividade em 
áreas como o turismo, a cultu-
ra, o esporte, a assistência so-
cial e, certamente, a geração de 
emprego e renda.

ANIVERSÁRIO Homenagem aos pioneiros do município será realizada na terça-feira (28), no Centro de Idosos restrito a convidados

Flor do Sertão completa 26 anos de emancipação 

Prefeito Sidnei José Willinghöfer

Jornal O Líder: Como 
você descreve a sua adminis-
tração?

Prefeito: Foco nas pessoas. 
Esse é nosso propósito desde o 
início de nossa gestão, sempre 
com foco na melhoria da quali-
dade de vida de todos os florser-
tanenses. Para isso, buscamos 
garantir a continuidade de pro-
gramas e ações que vêm dando 
certo e, em algumas situações 
mais específicas, ampliando 
mais ainda seu alcance.

Jornal O Líder: Como você 
avalia o crescimento e desen-
volvimento do município?

Prefeito: Flor do Sertão 
cresceu de forma significati-
va nos últimos anos, com base, 
principalmente, no tripé: agri-
cultura, indústria e comércio. A 
área industrial do município já 
oferece mais de 200 empregos, 
número que representa 20% 
de nossa população econo-
micamente ativa. Além de ga-
rantir vagas, a atividade indus-

trial elevou substancialmente 
nosso movimento econômi-
co. Na agricultura, responsável 
por grande parte da arrecada-
ção do município, os progra-
mas desenvolvidos pelo Poder 
Público, como a produção de 
silagem, o plantio e a limpeza 
de áreas, aumentaram 
significativamente a área 
plantada e, consequentemente, 
a produção de grãos e leite.

Jornal O Líder: Quais as 

principais áreas que o muni-
cípio investe?

Prefeito: Nosso propósi-
to é investir e desenvolver to-
das as áreas, porque todas 
são importantes. Mas no mo-
mento, principalmente em 
razão da intensa estiagem e 
da pandemia do Covid-19, 
além de algumas particu-
laridades do município, os 
maiores investimentos têm 
sido na Saúde, na Agricultu-
ra e na Educação.

Jornal O Líder: Qual é a 
programação para comemo-
rar o aniversário?

Prefeito: Neste ano, em ra-
zão das restrições, ainda não 
pudemos organizar uma pro-
gramação de eventos mais 
ampla, como gostaríamos. 
Priorizamos, respeitando as 
orientações sanitárias, reali-
zar alguns eventos ao ar livre, 
como o Momento Cívico na 
Praça Municipal (dia 06), a Tri-
lha Ipê Amarelo e Lançamen-
to da Rota das Cachoeiras (dia 
11), a Mateada na Praça (dia 
18), a Volta Ciclística (neste dia 
25) e a abertura do Campeona-
to de Futebol (dia 26), além de 
uma palestra para os agricul-
tores (dia 14). A programação 
encerra na próxima terça-fei-
ra, dia 28, véspera do aniversá-
rio do município, quando será 
feita uma solene homenagem 
aos pioneiros, com apresenta-
ção do Projeto de Resgate His-
tórico, no Centro de Idosos, res-
trito a convidados e transmitido 

ao vivo pelas redes sociais.

Jornal O Líder: Qual a sua 
mensagem para os munícipes?

Prefeito: Neste mês em 
que comemoramos 26 anos de 
emancipação, rendemos nos-
sa homenagem a toda popu-
lação, mas principalmente aos 
nossos pioneiros, que passa-
ram por muitas dificuldades 
para que Flor do Sertão fosse o 
município que é hoje. Dizer a 
todos os munícipes que a cada 
dia estamos pensando em no-
vas oportunidades, vivendo 
intensamente e com muito or-
gulho a oportunidade que nos 
foi confiada de governar este 
município que tanto estima-
mos. Continuem acreditando 
em Flor do Sertão e em nos-
so governo, pois nossa maior 
meta é possibilitar o desenvol-
vimento de políticas públicas 
para melhorar a qualidade de 
vida dos florsertanenses. E que 
todos cultivem orgulho em vi-
ver aqui. 

Divulgação
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26 ANOS Prefeito Derli Antônio de Oliveira fala sobre o desenvolvimento e crescimento do município em todos os setores

Inaugurações vão marcar o aniversário de Tigrinhos

Prefeito fala que estão sendo investidos em todas as áreas

Divulgação

O município de Tigrinhos 
comemora 26 anos de eman-
cipação politico-administra-
tiva no dia 29 de setembro. 
Para comemorar a data serão 
realizados algumas inaugura-
ções no dia do aniversário do 
município. 

O atual prefeito Derli Antô-
nio de Oliveira, que já foi eleito 
em 2001 sendo o segundo pre-
feito a assumir o executivo de 
Tigrinhos pode ver de perto o 
desenvolvimento da cidade e 
avalia que um dos principais 
desafios da gestão é manter a 
estrutura que Tigrinhos têm 
hoje. “Embora somos uma 
cidade pequena, temos uma 
ampla estrutura para atendi-
mento dos munícipes, todas 
as secretarias estão bem lo-
calizadas e com funcionários 
capacitados, porém, manter 
tudo isso não é fácil, a nossa 
arrecadação ainda não é mui-
to grande, por isso, estamos 
trabalhando para incentivar o 
desenvolvimento da nossa ci-

dade”, frisa Derli.
Conforme o chefe do exe-

cutivo, a sua administração 
está sendo muito proveitosa, 
pois está conseguindo realizar 
os projetos que foram propos-
tos para a sua gestão. No mo-
mento está em execução à obra 
de calçamento de acesso a Li-
nha Coroa da Serra, um trecho 
com 5.318,85 m², obra essa que 

está sendo executada com re-
cursos próprios do município.

Além disso, a construção 
da sede própria da Câmara 
de Vereadores e Secretaria da 
Agricultura está quase finaliza-
da. Obras que irão proporcio-
nar atendimento de qualidade 
aos usuários bem como eco-
nomia para os cofres públicos, 
já que, com a migração para o 

local, os valores dos aluguéis 
das salas poderão ser utiliza-
das para suprir outras deman-
das do setor.

O ano de 2021 começou 
movimentado, pois vários pro-
jetos saíram do papel como 
a obra do Complexo Acadê-
mico de Saúde que terá mais 
de 475m², com amplo espa-
ço para o desenvolvimento de 

atividades físicas, com piscina 
aquecida.

Tigrinhos está crescen-
do e se desenvolvendo em to-
das as áreas e a geração de 
empregos também é uma pre-
ocupação da administração. 
“No momento os nossos bar-
racões industriais estão com 
empresas instaladas, para 
nós é gratificante ver nossa 
cidade crescendo, grandes 
empresas investindo em nosso 
município, gerando novos 
empregos e oportunidades 
para nossa gente. Atualmente 
Tigrinhos não sofre mais com 
a falta de emprego”, frisa Derli.

Ele ainda destaca que a ci-
dade está investindo também 
em infraestrutura e na agri-
cultura com melhorias das es-
tradas gerais, cascalhamento 
e acesso a propriedades faci-
litando o tráfego pelas vias, 
pois uma grande parte da eco-
nomia do município é do se-
tor agrícola. Além disso, a 
administração incentiva à ins-

talação de novos empreendi-
mentos agrícolas, com horas 
máquinas gratuitas aos agri-
cultores. “Podemos dizer que 
os serviços realizados pela Se-
cretaria de Obras, Infraestru-
tura e Serviços Públicos são de 
extrema importância para que 
seja garantido um atendimen-
to de qualidade aos produto-
res rurais”, destacou.

Devido à pandemia os 
26 anos não poderão ser co-
memorado com festivida-
des, portanto, no dia 29 de se-
tembro, terá a inauguração de 
obras, contando apenas com a 
presença das autoridades mu-
nicipais. A partir das 14h está 
prevista a inauguração do cal-
çamento de acesso a Linha 
Coroa da Serra, às 14h30 inau-
guração da ampliação e re-
forma do ginásio municipal 
de esportes e para finalizar às 
15h será realizada a inaugura-
ção da sede própria da Câma-
ra de Vereadores e Secretaria 
da Agricultura.
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MUNICÍPIOS

Nesta semana foi fina-
lizado a instalação de um 
novo playground no Cen-
tro de Educação Professor 
Luiz Honnef, em Tigrinhos. 
Ao todo foram investidos cer-
ca de R$31.400,00 com re-
cursos do deputado estadu-
al Marcos Vieira (PSDB). 

Brincar é essencial para o 
desenvolvimento das crianças, 
por isso, a implantação dos 
novos playgrounds irá contri-
buir para a formação pedagó-
gica dos alunos. “Através das 
brincadeiras os alunos conhe-
cem o mundo, interagem com 
os colegas e brincar estimu-

la o conhecimento, a criativi-
dade e a imaginação dos pe-
quenos”, destaca a secretária 
de Educação, Estela Schafer.

Nesse ano as redes mu-
nicipais de ensino também 
aderiram ao sistema de ensi-
no Aprende Brasil, um con-
junto especifico de livros di-
dáticos integrados, assessoria 
pedagógica para a capaci-
tação de professores e equi-
pe da rede de ensino, apren-
de brasil on e os sistemas 
Hábile e SimeB, implanta-
dos com o objetivo de poten-
cializar e alavancar a quali-
dade de ensino nas escolas. 

INVESTIMENTO

PRESERVAÇÃO

Escola recebe novo 
playground 

Árvores são plantadas 
em Iraceminha

Imagem da Nossa Senhora foi levada até em frente à prefeitura pelos integrantes do CTG

Divulgação

Divulgação

Divulgação

A administração em par-
ceria com a Secretária de Edu-
cação, Esporte e Cultura de São 
Miguel da Boa Vista foi reali-
zado o I Acampamento Gaú-
cho. O evento foi na noite de 
segunda-feira (20), Dia do Gaú-
cho, e na oportunidade teve a 
participação dos cavaleiros do 
Centro de Tradições Gaúchas 
(CTG) Potro Sem Dono, Co-
ral Municipal, Grupo de Gai-
teiros além de talentos locais.

A homenagem começou 
com o patrão do CTG, Ander-
son Mayer recebendo a imagem 
de Nossa Senhora Aparecida 
das mãos da secretária da Edu-
cação, Esporte e Cultura, Ode-
te Conte, na entrada da cidade 
e junto com os demais cavalei-
ros do CTG em cavalgada fo-
ram até em frente à prefeitura, 

Nesta semana os vereado-
res mirins de Iraceminha fi-
zeram o plantio de 10 mudas 
de árvores (canela) no passeio 
junto a Rua Vilson Assoni em 
Iraceminha. A iniciativa par-
tiu de uma indicação da vere-

adora mirim Nicolli Bertotti 
e foi aprovada por todos. Se-
gundo ela, é necessário que se 
pratique essas ações que vi-
sam à conscientização da im-
portância das árvores para o 
meio ambiente e seres vivos.

Vereadores fizeram o plantio na Rua Vilson Assoni

Autoridades estão otimistas com o primeiro passo dado para construção 

Divulgação

Na última semana o prefei-
to Vanderlei Bonaldo e o vice-
-prefeito Jairo Luft, de São Mi-
guel da Boa Vista entregaram a 
escritura de um terreno para a 
equipe da Assistência Social e 
Centro de Referência da Assis-
tência Social (Cras). Conforme 
o prefeito, a intenção é cons-
truir a sede própria do Cras. 
“Nosso próximo passo é es-
treitar a relação com a Secreta-
ria de Desenvolvimento Social 
do Estado que tem o projeto 
da construção da sede do Cras 

para todos os municípios ca-
tarinenses”, lembra Bonaldo.

Segundo Luft existe trata-
tivas com a Secretaria estadu-
al para conseguir a constru-
ção da sede. “A aquisição do 
terreno era o primeiro pas-
so para dar seguimento ao so-
nho de ter a sede própria”, 
ressalta o vice-prefeito. A di-
retora do Cras, Ivania Dalma-
gro Klein, salienta da dificul-
dade de atender a população e 
que esse novo projeto vai me-
lhorar a qualidade do atendi-

CONQUISTA

TRADIÇÃO

Centro de Referência recebe escritura de terreno

Acampamento Gaúcho contou com apresentações

mento. “A equipe pleiteia esse 
projeto há algum tempo e fi-

nalmente começa a dar indí-
cios de se concretizar”, lembra.

Divulgação

onde o prefeito Vanderlei Bonal-
do recebeu a imagem da santa. 
Na chegada o patrão do CTG co-
mandou a oração da Ave Maria.

A primeira atração da noi-
te foi a vaca parada com apre-
sentação de crianças do mu-
nicípio e em seguida teve a 
apresentação do Coral Munici-
pal, Grupo de Gaiteiros e na se-

quência foi aberto para os ta-
lentos locais se apresentarem.  
Para Bonaldo a intenção foi re-
lembrar as origens da popula-
ção. “A participação popular en-
grandeceu o evento. O Dia do 
Gaúcho é reconhecido nacio-
nalmente e nossas origens têm 
muito da cultura gaúcha. Agra-
decemos cada um que organi-

zou e se apresentou”, ressaltou.
Odete agradeceu a todos 

que se empenharam para rea-
lização das homenagens e aos 
que compareceram. “Graças a 
vocês foi uma noite memorável, 
com a emocionante participa-
ção CTG, Coral Municipal, Gru-
po de Gaiteiros e todos os talen-
tos de nossa gente”, finalizou.

Alunos poderão usufruir do novo playground

APRENDIZADO Mulheres se reúnem semanalmente para realizar as 
atividades que são comandadas por Raquel Schwertner

Cras oferece aulas de artesanato 
em São Miguel da Boa Vista

Com o objetivo de criar mo-
mentos de interação e de apren-
dizagem, as mulheres integran-
tes dos grupos do Serviço de 
Proteção e Atendimento Integral 
a Família (PAIF) de São Miguel 
da Boa Vista, transformam diver-
sos tipos de materiais em arte. O 
trabalho é comandado pela ins-
trutora Raquel Schwertner e é 
ministrado na sede do Centro de 
Referência da Assistência Social 
(Cras) do município.

De acordo com Raquel, atu-
almente o PAIF tem aproximada-

mente 24 mulheres que se reú-
nem nas segundas-feiras, terças 
e quintas-feiras, na parte da tar-

de. “Elas estão divididas em três 
grupos, um grupo faz as ativida-
des na segunda outro nas ter-

ças e um terceiro nas quintas, na 
parte da tarde. Por conta da pan-
demia elas foram divididas em 
grupos de no máximo oito inte-
grantes”, ressalta. 

Conforme a instrutora, os 
artesanatos produzidos pelas 
participantes são para uso pró-
prio. “Elas vêm até o local e rea-
lizam as atividades manuais pro-
postas com nosso auxilio e o que 
confeccionam podem levar para 
casa”, conta Raquel destacando 
que para quem tiver interesse de 
participar deve procurar o Cras.

Trabalhos confeccionados podem ser levados para casa
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HISTÓRIA Clube relembra projetos mantidos até hoje, com foco na comunidade local 

Rotary Club de Maravilha comemora 
aniversário de 27 anos 
CARINE ARENHARDT 

O Rotary Club de Maravilha 
foi fundado em 15 de setembro 
de 1994, apadrinhado pelo Ro-
tary Club de São Miguel do Oes-
te. Os sócios fundadores foram 
Aristides Vieira Brandão Filho, 
Luiz Carlos Matiello Curti, Moa-
cir da Rosa Alves, Armindo Abel 
Zanin (in memorian) e Juscelino 
Luiz Folle. 

Tendo como primeiro pre-
sidente interino, Aristides Viei-
ra Brandão Filho, o clube nasceu 
através de um circulo de amiza-
des e foi se fortalecendo a cada 
nova diretoria, renovada anu-
almente.  Na gestão 2000/2001, 

presidida por Valdir de Costa, o 
clube deu início a construção da 
sede própria, na Avenida Anita 
Garibaldi, onde os sócios se reú-
nem semanalmente.

Também faz parte do clu-
be o Rotaract, fundado na ges-
tão 1999/2000, e reativado em 
2019, formado por jovens. To-
das as diretorias tiveram mar-
cos importantes e juntas cons-
truíram a história do clube 
que atualmente desenvolve 
diversos projetos sociais. Vá-
rios membros também par-
ticipam de conselhos mu-
nicipais, mantendo o clube 
representado em vários setores 
da comunidade. 

VACINAÇÃO CONTRA A 
POLIOMIELITE: A erradicação da 
pólio é uma das mais longas e 
importantes iniciativas do Rotary 
Internacional. O clube ajudou a 
imunizar mais de 2,5 milhões de 
crianças contra a paralisia infantil, 
em 122 países, representando 
uma redução de 99,9% no número 
de casos mundiais. A campanha 
continua a nível mundial, com 
os clubes atuando em conjunto 
com as secretarias de saúde, para 
ampliar a vacinação das crianças.
COBERTA DO AMOR: Desenvolvido 

há 19 anos junto ao quarto de 
maternidade SUS do Hospital 
São José de Maravilha. O clube 
mantém o espaço e entrega uma 
coberta e uma muda de árvore 
frutífera para cada criança nascida. 
O local atende uma média mensal 
de 40 mães com seus bebês. 
MARAVILHA DE NASCENTE: 
Projeto que trabalha para recuperar 
e cuidar da área que envolve 
as nascentes do Rio Iracema. 
Desenvolvido desde 2018, em 
parceria com o Grupo Escoteiros 
Raízes e a Empresa PS do Brasil. 

MARAVILHA DE NATAL: Criado 
na gestão 2016/2017, em parceria 
com Nelson Salmin, o projeto 
arrecada donativos para a entrega 
de cestas natalinas para crianças 
carentes de Maravilha, Flor do 
Sertão, São Miguel da Boa Vista e 
Tigrinhos. Também são parceiros 
do projeto o Corpo de Bombeiros e 
Polícia Militar. 
PROERD: Iniciou há 22 anos, em 
parceria com a Polícia Militar, 
formando crianças e adolescentes 
no programa de combate ao uso 
de drogas.

PROFISSIONAL DESTAQUE: 
Evento que faz homenagem 
para profissões que nem sempre 
recebem o devido reconhecimento 
na sociedade. 
VISITAS NO HOSPITAL: As visitas 
ocorrem em datas festivas, aos 
internados do Hospital São José, 
levando palavras de conforto e 
mimos. 
JANTAR DAS MASSAS: Jantar 
italiano, que arrecada recursos 
para a manutenção dos projetos 
do clube. 
ENTREVERO DE PINHÃO: Evento 

realizado desde 2016, com o 
objetivo também de arrecadar 
recursos. 
BANCO ORTOPÉDICO: 
Disponibiliza camas hospitalares, 
cadeiras de rodas e para banho, 
andadores, muletas e talas para 
pessoas carentes. Neste ano o 
clube recebeu novos recursos do 
Sicredi para o projeto. 
ADOTE UM LAR DE IDOSOS: 
Iniciado em 1999, instigado pelo 
Distrito 4.740. o clube de Maravilha 
adotou o Lar de Convivência, 
parceria ativa até hoje.

PROJETOS DO CLUBE 

Como é bom estarmos juntos 
para celebrar mais um ano do 
Rotary Club Maravilha – Centro. 

Nunca nos faltou determinação, 
dedicação, amor, união e trabalho. São 
27 anos de histórias incríveis que não 
estão ao alcance de qualquer pessoa. 
Tenho certeza que voluntariamos, 
ensinamos, mas também 
aprendemos e aproveitamos todos os 
momentos de coração cheio e mente 
aberta. Que venham muitos 27 anos,  
de vitórias, de projetos realizados em 
prol da vida”, atual presidente Sirley 
Hammes D’Agostini. 

Fotos: Divulgação 

Reativação do Rotaract, em 2019 

Encontro festivos do 27 Anos do Rotary Club de Maravilha 

Primeira diretoria e carta constitutiva do Rotary – Presidente Juscelino Folle e 
Edivânes; Aristides Brandão Filho e Sônia Presidente Interino até a fundação do Rotary 
e o Casal Paulo e Stela Sturmer do Rotary Club de São Miguel do Oeste
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COTIDIANO

por ALYSON HENRIQUE BECKER
TRÂNSITO E VOCÊ
Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia 
de Polícia Militar Rodoviária

DESATENÇÃO NA DIREÇÃO

Olá amigo leitor.
Venho observando com certa frequência uma quantia um tan-

to quanto significativa de condutores de veículos desatentos ao 
trânsito, e alguns acidentes sendo registrados por esse motivo.

Mas quais seriam as causas desse problema?
A tecnologia embarcada ajudou em muito a segurança no 

trânsito, porém trouxe algumas situações em que o condutor aca-
ba perdendo a sua atenção enquanto faz a direção de seu veículo. 
Uma em especial é a utilização do Bluetooth do sistema de áudio 
do veículo, pareando geralmente com o celular, que está nas mãos 
do motorista, conectando ou trocando de música enquanto dirige.

Ou seja, ao invés do condutor deixar o sistema pareado en-
quanto o veículo estava parado, prefere parear e buscar músicas 
enquanto dirige, e isso é um erro grave.

Sabemos que a utilização do telefone celular é percebida por 
outras formas, mas essa me chamou a atenção nas abordagens dos 
últimos dias.

Assim, amigo motorista, vale lembrar que um segundo de de-
satenção pode ser fatal no trânsito e, por isso, caso queira utilizar 
o Bluetooth do seu veículo, deixe o equipamento pareado antes 
de sair, ou entregue para que outra pessoa dentro do veículo faça. 
Aproveite a nossa dica e faça do trânsito um lugar mais seguro.

Tenham todos uma boa semana.

TRÂNSITO Colisão com caminhão foi na BR-282 em Cordilheira Alta

Motorista de Maravilha morre 
após grave acidente e carro 
fica irreconhecível

Um motorista de Maravilha 
morreu após um grave acidente 
na BR-282 na terça-feira (21) no 
município de Cordilheira Alta. 
Ele dirigia um Gol, placas de Ma-
ravilha, e se envolveu em um aci-
dente com um caminhão. 

No Gol, outras duas pessoas 
ficaram feridas e foram encami-
nhadas para atendimento mé-
dico. O motorista do caminhão 
não teve ferimentos. Ele disse 
que seguia de São Francisco do 
Sul para Chapecó. 

As imagens do acidente são 
impressionantes e mostram o 
Gol totalmente destruído após 
o impacto. Acidente bloqueou a BR-282 para atendimento das vítimas

Divulgação

A Polícia Militar de Mara-
vilha realizou uma operação 
na noite de segunda-feira (20), 
na Linha Barra do Segredo. De 
acordo com a PM, em determi-
nado momento foi possível ver 
um homem com uma arma de 
fogo e outro com um facão. Ao 
ver os policiais, eles correram 
e se desfizeram dos objetos. 

Em abordagem, um deles 
relatou que foi até o local para 
comprar droga. Durante bus-
cas, foi encontrado maconha 
e crack na residência, além de 
uma espingarda em cima de 

uma árvore, nas proximidades.
O Canil de São Miguel do 

Oeste também foi acionado, 
encontrando mais uma por-
ção de maconha na casa.

Diante dos fatos, foi dado 
voz de prisão ao homem pelo 
crime de tráfico de drogas, pos-
se ou porte ilegal de arma de 
fogo e associação para o tráfico 
de drogas. Outro homem tam-
bém foi conduzido para a de-
legacia por associação para o 
tráfico de drogas, pois estava 
no local no momento do fato 
e não justificou sua presença.

REPRESSÃO
Polícia Militar realiza 
operação e prende dois 
homens no interior

BR-282
Homem morre após grave acidente 
entre dois veículos 

Um grave acidente de 
trânsito deixou um homem 
morto, por volta das 22h40 
de segunda-feira (20), na 
BR 282, em São Miguel do 

Oeste, nas proximidades 
da antiga Vinícola Cavali. 

O acidente envolveu uma 
Pajero e um Fiat Siena, que 
saiu de pista após a colisão. 

O veículo era conduzido por 
Isidoro Ribeiro dos Santos, de 
53 anos, que morreu no local.

O Corpo de Bombei-
ros, Samu, Polícia Mili-

tar e a Polícia Rodoviá-
ria Federal atenderam a 
ocorrência. O trânsito fi-
cou totalmente bloquea-
do por quase quatro horas. 

Fotos: Marcos Lewe/WH Comunicações

Pajero atingiu Siena com grande impacto e veículo ficou destruído Pista ficou totalmente bloqueada para atendimento de socorro e retirada dos veículos

Um grave aciden-
te de trânsito foi regis-
trado no início da noite 
de sábado (18), por vol-
ta das 18h45, na BR-282 
em Maravilha, próximo 
ao posto da Polícia Ro-

doviária Federal (PRF). 
Foi uma colisão frontal 
entre um veículo Gol e 
uma Honda Biz. A con-
dutora da Biz, Fabiola 
Castro, de 24 anos, mor-
reu no local do acidente. 

No automóvel havia 
duas pessoas, que não 
sofreram nenhum feri-
mento. A ocorrência foi 
atendida pelo Corpo de 
Bombeiros e Polícia Mi-
litar de Maravilha, e PRF.

LUTO
Jovem de 24 anos morre em 
acidente em Maravilha
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LUIS GUSTAVO
O ator Luis Gustavo 
Blanco morreu no dia 19 
de setembro, aos 87 anos, 

vítima de câncer no intestino. 
Entre os personagens mais marcantes do 
artista estão o costureiro Ariclenes Almeida/
Victor Valentin em Ti Ti Ti e Vanderlei 
Mathias, o Vavá, no programa Sai de Baixo. 
Fez diversas novelas, como Anjo Mau, O 
Beijo do Vampiro, Começar de Novo, O 
Profeta, Joia Rara e outras.

WILLIE GARSON
O ator Willie Garson morreu 
no dia 21 de setembro, aos 
57 anos. Ele foi o melhor 

amigo da protagonista da 
série Sex and the City, Carrie Bradshaw, 
vivida por Sarah Jessica Parker. O seriado 
foi sucesso entre os anos de 1998 e 2004. 
Ele também atuou em filmes como O Feitiço 
do Tempo, Quem vai Ficar com Mary e 
Quero ser John Malkovich. 

MARINA MIRANDA
A atriz Marina Miranda 
morreu no dia 21 de 
setembro, aos 90 anos. 

Ela ficou famosa pelas 

personagens Crioula Difícil, do humorístico 
“Balança mas não cai”, e como Dona 
Mandala/Charanga, da Escolinha do 
Professor Raimundo, entre 1992 e 1993.

ANTENOR COSTA
Faleceu no dia 16 de setembro, no Hospital 
Santo Antônio de Xanxerê, aos 86 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela do Bairro 
São Sebastião, em São Miguel do Oeste, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

LUIZ BONAVIGO
Faleceu no dia 17 de setembro, no Pronto 
Atendimento de Anchieta, aos 79 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja da Linha 
Rosangeles, em São José do Cedro, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

IDA FOCKINCK
Faleceu no dia 17 de setembro, em sua 
residência, aos 102 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Luterana de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

ALENCAR QUINETO
Faleceu no dia 17 de setembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 73 
anos. Seu corpo foi velado na Igreja da Linha 
São Domingos, em Anchieta, e sepultado no 

OBITUÁRIO
cemitério da comunidade.

IRIO NORA
Faleceu no dia 20 de setembro, no Hospital 
Casa Vitta. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Descanso e sepultado no 
cemitério municipal de Descanso.  

BRUNO HEINRICH
Faleceu no dia 21 de setembro, em sua 
residência, aos 76 anos. Seu corpo foi 
velado na Capela Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.  

JOÃO PAULO GONÇALVES
Faleceu no dia 21 de setembro, aos 35 anos, 
vítima de acidente de trânsito. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

ERMINDO HENRIQUE ROGOSKI
Faleceu no dia 22 de setembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
59 anos. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Flor do Sertão e sepultado no 
cemitério municipal de Flor do Sertão. 

CLEITON C. FERRASSO 

O Rotaract Club de Ma-
ravilha organiza, hoje (25), 
uma caminhada a fim de ce-
lebrar o Dia Mundial Sem 
Carro. A data é come-
morada em 22 de setem-
bro, mas o grupo progra-
mou um dia especial para 
este sábado. Além de Ma-
ravilha, integrantes do Ro-
taract de Xanxerê também 
visitam a cidade para for-
talecer o projeto. A cami-
nhada começa às 16h30, 
com saída na sede do Ro-
tary, até a Praça dos Mo-
toristas. O evento é aberto 
à comunidade respeitan-
do as exigências sanitá-
rias de combate à Covid-19. 

DIA MUNDIAL 
SEM CARRO 

A data foi criada na Fran-
ça e na década de 90 e foi 
adotada no Brasil em 2013. 
A ideia é deixar o carro na 
garagem e usar outras for-
mas de andar pela cida-
de, como o transporte pú-

MOBILIDADE URBANA
Rotaract Club organiza 
caminhada para celebrar 
o Dia Mundial Sem Carro

PAUTA: 
O quê: caminhada 
Quando: hoje (25) 
Onde: sede do Rotary 
até a Praça dos 
Motoristas
Horário: 16h30

blico, a bicicleta ou mesmo 
a caminhada em peque-
nos trechos. O objetivo é re-
fletir sobre o uso excessivo 
do automóvel e melhorar a 
mobilidade urbana com ou-
tros meios de locomoção. 

CAMPANHA 
Visando celebrar o Dia 

também em Maravilha, o 
Rotaract iniciou o proje-
to em 2020 com a primei-
ra edição. Agora, em 2021, 
o Clube estendeu o con-
vite para realizar ações 
em parceria com os com-
panheiros de Xanxerê e 
de Sintra – Portugal. Em 
cada cidade, os partici-
pantes usaram formas al-
ternativas de transpor-
te, dentro do possível. 

MARAVILHA CTG Juca Ruivo também programa um almoço para este final de semana 

Cavalgada e homenagem marcam início 
da programação da Semana Farroupilha
CARINE ARENHARDT 

A programação da Semana 
Farroupilha teve início na ma-
nhã de domingo (19), em Ma-
ravilha, organizada pelo CTG 
Juca Ruivo. A cavalgada teve 
como ponto de partida a Ave-
nida Araucária, no acesso ao 
loteamento Seminário, se-
guindo em direção a Linha 
Segredo. 

O ponto final foi na pro-
priedade de Vilmar Angelo Be-
duschi, o homenageado deste 
ano. Na propriedade da famí-
lia ocorreu o acendimento da 
chama crioula, apresentações 
culturais e os discursos em ho-
menagem a Vilmar. Emocio-
nado, ele agradeceu a home-
nagem e disse ser uma honra 
fazer parte da história do CTG 

Juca Ruivo e ser lembrado pe-
las contribuições.

A programação da Sema-

na Farroupilha segue neste do-
mingo (26), quando será reali-
zado um almoço no CTG Juca 

Ruivo. Todo lucro deste evento 
será destinado para as inverna-
das artísticas e campeiras. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Cavalgada teve início na cidade e foi até a Linha Segredo

Vilmar Beduschi foi o homenageado deste ano Acendimento da chama Crioula na propriedade da família Beduschi
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ESPORTE

O Estadual LCF Série 
Ouro definiu no final de se-
mana o sétimo classificado 
para os play-offs da competi-
ção. Cinco jogos movimenta-
ram a 9ª rodada com a marca 
de 55 gols com média de 11 
gols por jogo. No momento a 
competição tem sete classifi-
cados definidos, porém, sem 
a definição de confrontos. 
Resta apenas uma vaga a pró-
xima fase.

CONFIRA 
A RODADA

A 9ª rodada iniciou no sá-
bado pela manhã com o em-
pate da ADAF Saudades e Rio 
do Sul Futsal em 4 a 4. Resul-
tado este que colocou o Rio 
do Sul na terceira posição e 
a ADAF Saudades na quarta 
colocação.

Em Pinhalzinho, no Cen-

FUTSAL Cinco jogos movimentaram a 9ª rodada com a marca de 
55 gols, média de 11 por jogo

Série Ouro com muitos gols 
na última rodada

tro de Eventos Aloísio Floos, 
a líder Pinhalense recebeu 
o Maravilha Futsal e venceu 
mais uma, agora pelo placar 
de 9 a 4 se mantendo na lide-
rança isolada da competição. 
A equipe do Maravilha Futsal 
segue na quinta colocação.

A noite, em Xaxim, a CRE 
Xaxiense recebeu a AAPF Pal-
mitos e acabou derrotada 
pelo placar de 7 a 5 em par-
tida equilibradíssima. Com a 

vitória, a equipe da AAPF Pal-
mitos assumiu a vice-lideran-
ça enquanto que a Xaxien-
se segue na briga pela última 
vaga nos play-offs.

Em Capinzal, a equipe 
da AGN Capinzal se despe-
diu da briga pela vaga ao ser 
derrotada pela ACF Catan-
duvas pelo placar de 5 a 2. A 
equipe de Catanduvas segue 
na briga por uma vaga a fase 
mata-mata.

PRÓXIMA RODADA
Sábado – 25/09
Rio do Sul Futsal x 
AGN Capinzal
AAPF Palmitos x AD 
Cunha Porã
AFC Catanduvas x 
CRE Xaxiense
ADAF Saudades x 
Chapecoense Futsal
ADX Xanxerê x 
Pinhalense

Fechando a rodada, em 
Cunha Porã, a equipe da AD 
Cunha Porã recebeu o ADX 
Xanxerê na briga por uma 
vaga aos play-offs. A equi-
pe da casa venceu bem, pla-
car de 10 a 5 e assim e garan-
tiu a próxima fase. Já a equipe 
da ADX segue na briga, res-
tando duas rodadas, a equi-
pe tem remotas chances de 
se classificar. 

Neste fim de semana acontece a penúltima rodada de classificação da Série Ouro

Foram três jogos na primeira rodada 
dois pela chave A e um pela B 

Divulgação

Divulgação

ESTADUAL
Maravilha perde pela Liga Catarinense de Futsal 

Uma vitória contra a for-
te equipe da Pinhalense era so-
nhada no sábado (18), pela 
Liga Catarinense de Futsal – Sé-
rie Ouro, por parte do MH Fut-
sal/SEJL/Acema de Maravilha. 
Sim, sonhada, pois os três pon-
tos dariam a liderança da com-
petição para os maravilhenses. 

O sonho acabou assim que 
o jogo começou. Maravilha logo 
sofreu o primeiro gol. Um pri-
meiro tempo apagado e sem 
muitas chances de gols enquan-
to os donos da casa empilhavam 
chances e gols. O primeiro tem-
po acabou com o placar favorá-
vel para a Pinhalense de 5 a 0. 

Veio o segundo tempo e Ma-
ravilha melhorou jogando com 
marcação mais alta começou 
a levar perigo para a Pinhalen-

se e depois que o goleiro Maise-
na da Pinhalense foi substituído 
Maravilha conseguiu fazer qua-
tro gols, mas sofreu mais qua-

tro. Foi um jogo repleto de gols 
e também ficou marcado pela 
volta da torcida no ginásio, ain-
da não permitido a lotação total. 

Fotos: Divulgação 

Próximo jogo e último da fase de classificação é contra Catanduvas em casa dia 2 de outubro, às 18h

Tabela de classificação da Série Ouro

No sábado (18), em São 
Miguel da Boa Vista teve 
a abertura do Campeona-
to Municipal de Bocha 48. 
Os jogos pela chave acon-
teceram no Bar e Bolão do 
Neco e na Estância dos Ami-
gos, já pela chave B teve um 
jogo no Bar e Bolão do Neco.

Na chave A, o time A do 
Bar e Bolão do Neco venceu 
o time B pelo placar de 1040 
x 790. No outro jogo pela cha-
ve A, entre Estância dos Ami-
gos e Linha 12 de Outubro, o 
placar foi de 930 x 925 para o 
time da Estância dos Amigos.

Na chave B, teve ape-
nas o jogo entre Bar e Bo-
lão do Neco C e São Judas 
Tadeu, placar de 915 x 980 
para São Judas Tadeu. Nes-
ta chave a equipe Estân-
cia dos Amigos A folgou.

Braço de ouro da ro-
dada foi o atleta Adil-

MUNICIPAL
Campeonato de Bocha 
48 teve início em São 
Miguel da Boa Vista 

son do Bar e Bolão do 
Neco C com 250 pontos.

A segunda rodada acon-
tece hoje (25), a partir das 
13h30. Pela chave A, na Li-
nha 12 de Outubro os donos 
da casa recebem o Bar e Bo-
lão do Neco A e no Bar e Bo-
lão do Neco a equipe B recebe 
Estância dos Amigos B. Pela 
chave B, no mesmo horário 
na comunidade São Judas Ta-
deu tem o time da casa con-
tra a Estância dos Amigos A.
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 ONEIDE BEHLING

Na terça-feira (21), a 
equipe mirim feminina da 
Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer de Maravi-
lha participou de quadran-
gular amistoso na cidade de 
Pinhalzinho, quando além de 
Maravilha a os anfitriões par-
ticiparam também as repre-
sentações de Saudades e Ita.

Maravilha jogou três par-
tidas. Os resultados foram 
contra Itá, 3 sets a 0 para os 
maravilhenses. Maravilha 
teve ainda duas derrotas con-
tra Pinhalzinho e Saudades 
por 3 sets a 0.

Para o técnico Thomas 
Zardo, foi um dia de muito 
aprendizado. “É ótimo po-
der jogar novamente contra 

TREINAMENTO Quadrangular serviu para ritmo de jogo para encarrar 
as competições oficiais

Meninas do vôlei maravilhense 
participam de quadrangular amistoso

Maravilhenses entram em quadra novamente no dia 2 de outubro 

Divulgação

outras equipes de um ótimo 
nível. Nossa equipe é muito 
nova, é importante para elas 
poderem jogarem assim”, 
ressalta.

As maravilhenses entram 
em quadra novamente no dia 
2 de outubro pela Liga Oeste, 
categoria sub-18. Zardo agra-
dece a Secretaria Municipal 

de Esportes, Juventude e La-
zer, Administração munici-
pal, por todas as condições 
de treinamento, transporte e 
todo suporte. 

Próxima partida está prevista para dia 6 de outubro, às 20h30

No sábado (18), em jogo do 
returno da Liga catarinense de 
Futsal categoria sub-15 a equi-
pe da Secretaria de Esportes Ju-
ventude e Lazer de Maravilha 
enfrentou a equipe de Palmitos. 

Os Maravilhenses saíram 
na frente, mas não consegui-
ram segurar a vantagem. No fi-
nal, o placar foi de 5 a 2 para 
os donos da casa. Na competi-
ção, Maravilha soma três pon-
tos conquistados na primeira 
partida da competição encima 
dos representantes de Palmitos. 

O time de Maravilha tam-
bém acumula agora duas derro-
tas no certame. Além da de sá-
bado (18), Maravilha também 
perdeu a partida anterior contra 
Pinhalense em Pinhalzinho. Res-

LIGA CATARINENSE 
Sub-15 de Maravilha sai na frente, mas 
não segura Palmitos

ta agora a partida da volta justa-
mente contra a Pinhalense, pri-
meira colocada da chave A com 
seis pontos. Partida está marcada 
para dia 6 de outubro, às 20h30. 

Independentemente do re-

sultado do próximo jogo Mara-
vilha já está classificada para a 
próxima fase. O primeiro coloca-
do da chave A e chave B vão di-
reto para as semifinais e os se-
gundos e terceiros de cada chave 

se enfrentam em partida seca 
na casa do melhor classificado 
na fase de classificação. Segun-
do da chave A enfrenta o terceiro 
da chave B e o segundo da cha-
ve B enfrenta o terceiro da A. 
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CEARÁ X CHAPECOENSE 
Um duelo interessante neste sábado, às 17h, em For-

taleza. Lanterna Chapecoense, contra o Ceará que não 
vence a seis partidas. Chape jogou a toalha. Com chan-
ces mínimas de evitar o rebaixamento, é hora de aceitar 
que o ano de 2021 foi perdido e começar o planejamen-
to para 2022. Clube não fez uma contratação sequer. Po-
rém, fez o correto e inscreveu nove atletas das divisões 
de base no Brasileirão. Poderão ser testados com cal-
ma. Até mesmo deixar a lanterna não parece ser missão 
das mais fáceis. Chapecoense está sete pontos abaixo do 
Sport, penúltimo colocado. Mesmo com pouca qualida-
de o Ceará é favorito.

INTER X BAHIA 
Após vencer o Fortaleza, por 1 a 0, o Colorado busca 

emplacar a segunda vitória seguida. Antes de mais nada, 
em situações bem diferentes Internacional e Bahia se 
enfrentam neste domingo, às 16h, no Beira-Rio. Inter 
foca na zona classificatória à Libertadores, já que está 
a quatro pontos do Fortaleza. Por outro lado, os baianos 
tentam fugir da “zona do agrião”. Invicto há sete parti-
das, arrancando a vitória com o gol de Edenilson aos 48 
minutos do segundo tempo no último jogo, o Inter mos-
tra uma melhora de desempenho, que é fruto do maior 
tempo de trabalho que o técnico Aguirre pode ter após 
as eliminações na temporada. Diante de um Bahia que 
até dá sinais de melhora, o Internacional deverá triun-
far em casa.

ATHLETICO-PR X GRÊMIO
Brigando por cada lance e conseguindo um gol de 

bola levantada na área para o centroavante cabecear. 
Foi assim, do jeito do Felipão, com um time com três 
volantes que o Grêmio superou o Flamengo no Mara-
canã. É bem provável que esta estratégia será usada nes-
te domingo, às 18h15, no Paraná. Não gosto do estilo de 
amorcegar o jogo, de apostar na defesa e sair nos con-
tra-ataques. Só que o momento do Grêmio na tabela de 
classificação pede isso. Vai ter jogos que o Felipão terá 
que mudar a característica. Nos próximos jogos em casa, 
dá para colocar dois pontas e mais um pelo meio para 
dar uma saída de bola pelos lados. Pela necessidade de 
pontuar, Felipão não vai abrir mão dos três volantes na 
Arena da Baixada.

TAISON X DOUGLAS COSTA
Os departamentos médicos de Inter e Grêmio estão 

cautelosos demais com esses jogadores. O medo de re-
petir as lesões musculares é exagerado. Taison e Douglas 
Costa foram contratados para serem protagonistas dos 
dois clubes. Custaram uma fortuna! Não concordo com 
esse período longo parados. Bota para jogar e pronto.

ONDE ASSISTIR 
A briga do Athletico-PR com a Globo é antiga. Isso 

ocorre porque o time paranaense vendeu apenas os di-
reitos de transmissão em TV aberta ou internet com a 
Globo, mas não negociou os direitos de pay-per-view. 
Atualmente o Athletico transmite seus jogos que faz em 
casa por causa de uma liminar judicial. E mesmo assim 
é complicado de assistir.

Em Cunha Porã no domin-
go (19), aconteceram as parti-
das das semifinais do Campe-
onato Municipal de Futebol, 
pelas categorias veteranos e 
principal. Pela categoria ve-
teranos, o Cruzeiro da Cen-
tral e Santo Antônio no tem-

po normal empataram em dois 
gols, nos pênaltis 4 a 3 para 
Santo Antônio. Na outra se-
mifinal Gloria 5 a 2 Itapé. 

Pela categoria principal 
Fati & Amigos fizeram 1 a 0 
no Itapé, com a combinação 
de placar a decisão foi para os 

pênaltis e deu Fati & Amigos 
por 4 a 3. Na outra semifinal, 
na categoria principal, Grê-
mio Secchi perdeu para San-
to Antônio pelo placar de 3 a 2. 

As finais acontecem neste 
domingo (26), às 9h, pela cate-
goria veterano na Linha Santo 

Antônio a equipe da casa rece-
be Itapé e pela principal, na Li-
nha Central tem Fati & Amigos 
contra Grêmio Secchi. A vol-
ta acontece no domingo (3), 
nos mesmo horários, na Li-
nha Itapé no veterano e na Li-
nha Glória pela principal. 

FUTEBOL
Definidos os finalistas do municipal de Cunha Porã 



Rotary Club festeja 27 anos de 
fundação e destaca projetos sociais 

PÁGINA 23

COMEMORAÇÃO

FESTIVIDADES

SAÚDE 

Tigrinhos e 
Flor do Sertão 
comemoram 
aniversário 

Maravilha zera 
internações por 
Covid-19 

Prefeitos falam sobre o 
desenvolvimento dos municípios e as 
comemorações do aniversário

Casos ativos da doença seguiram 
estáveis nesta semana, sem aumentos 
ou quedas significativas nos números 

PÁGINAS 20 e 21

PÁGINA  10
Clube relembra projetos que foram criados e estão ativos atualmente, alguns apenas suspensos pelo período de pandemia

Divulgação

Rede Feminina de Combate ao Câncer divulga 
programação do Outubro Rosa PÁGINA 12


