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PÁGINA 6

PÁGINA 10

AVENIDA ARAUCÁRIA OUTUBRO ROSA

As árvores foram plantadas embaixo da rede elétrica, no entanto o 
município afirma que elas não oferecem riscos

Programação inicia neste sábado, organizada pela Rede Feminina de 
Combate ao Câncer, e segue no decorrer do mês 

Canteiros centrais ganham 
plantação de palmeiras

Campanha começa com a 
tradicional Caminhada Rosa

PÁGINA 12

COVID-19 

O evento é estadual com a participação de todos 
os municípios catarinenses, após proposta do 
governador Carlos Moisés

Saúde realiza mutirão de 
vacinação neste sábado 

INSEGURANÇA
CENÁRIO DE ACIDENTE COM VÍTIMA 
FATAL, ACESSO SECUNDÁRIO A BR-282 EM 
MARAVILHA VAI SER FECHADO PELO DNIT 
Dnit também informou que não há projeto para pavimentação 
asfáltica da perimetral e abertura de novo acesso

Carine Arenhardt/O Líder
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A VOLTA DOS EVENTOS E A VOLTA DA NORMALIDADE
Já venho falando (e escrevendo) há tempos que o ano que vem 

deverá ser de grandes retomadas. Principalmente, para a econo-
mia. Até porque está mais do que provado que a vacinação é a por-
ta para retomar a normalidade, e já estamos em pelo menos 70% da 
população que recebeu ao menos a primeira dose (segunda dose 
já em torno de 45% da população). Até dezembro, com as campa-
nhas, este número terá considerável incremento. Voltando ao cer-
ne desta abordagem, o setor de promoções, eventos, diversões pú-
blicas, enfi m, foi o mais prejudicado com a pandemia. Parou tudo 
e, principalmente, parou o faturamento do pessoal da área. Agora 
estamos já com um calendário de retomada de atividades a partir 
deste mês de outubro, mas isto nem chega a ser o mais importante. 
Até porque, a coisa vai engrenar mesmo a partir de janeiro. As res-
trições de lotação vão até dezembro, aumentando gradativamente. 
Mas o ano que vem se desenha, entendo eu, como o ano da grande 
retomada. E aí não falamos só de eventos, promoções, etc. O mun-
do todo não aguenta mais as restrições, aqui não é diferente, e uma 
porta leva a abertura de outra, e assim sucessivamente. Chega de 
coisas ruins. É preciso pensar – e projetar – 2022 com bons pensa-
mentos. E com grandes possibilidades de retomada dos mais varia-
dos setores da economia. Inclusive, o de diversões públicas.

ARGENTINA ABRINDO FRONTEIRAS
E por falar nesta retomada, a que me referi no parágrafo acima, a 

Argentina também começa a abrir as fronteiras com o Brasil já a par-
tir deste mês. Na verdade, este problema da Argentina atingiu mui-
to mais eles próprios do que nós. A “brasileirada” sempre comprou 
por lá, sempre trouxe de lá bons vinhos, produtos variados, e sem-
pre contribuiu com a economia dos Hermanos. A briga ideológica 
do presidente argentino com o nosso presidente Bolsonaro (que não 
o apoiou nas eleições argentinas) se transformou em uma queda de 
braço que, por fi m, deu muito mais prejuízo para eles do que para 
nós, como me reportei. A abertura é legal para nós brasileiros, mas é 
vital para o povo argentino. As coisas por lá, notadamente, estão indo 
de mal a pior. E nem é porque o governo é de esquerda, pois o ante-
rior foi de direita e também não fez nada. É o conjunto da obra dos úl-
timos anos que os colocou em tão desesperadora situação. Bloque-
ar fronteiras foi medida necessária a tempos atrás. Agora, os últimos 
meses foram de incomensurável prejuízo para o pessoal do lado de lá 
da fronteira. Neste ponto, independente da discussão de quem é me-
lhor, o Pelé ou o Maradona, os brasileiros fi zeram muita falta. 

PAVIMENTAÇÃO DA SC 492
O anúncio do governador Carlos Moisés de pavimentação en-

tre Romelândia e São Miguel da Boa Vista é motivo de grandes co-
memorações. Casualmente, se deu no dia do aniversário de Rome-
lândia. Sem dúvida, um imenso presente. Hoje em dia, não há como 
admitir ainda inexistência de ligações asfálticas entre alguns muni-
cípios. Esta notícia realmente merece imensa comemoração, e trará 
desenvolvimento ainda maior para a região. 

TROCA

Prefeito anuncia licença e 
Jonas Dall’Agnol assume prefeitura

O prefeito de Maravilha Sandro Do-
nati iniciou na segunda-feira (27) um 
período de licença de 10 dias. Assim, o 
vice-prefeito, Jonas Dall’Agnol, assume 
o comando da prefeitura e está dando 
sequência no trabalho com as equipes 
municipais. 

O ato de entrega do cargo foi reali-
zado na tarde de sábado (25) no Espaço 
Criança Sorriso, durante entrega da or-
dem de serviço para obras de asfalto na 
Linha Consoladora e Linha São Paulo.

Durante a semana, o prefeito em 
exercício concedeu entrevista para a 
Rádio Líder, visitou obras e conversou 
com os moradores.

Prefeito e vice realizaram a transição no último sábado

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Faça check-ups médicos e 
dentários com regularidade.”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

VOO INAUGURAL
O primeiro voo de São Miguel do Oeste para Florianópolis teve so-

mente quatro passageiros. Se a frequência de passageiros seguir as-
sim, certamente logo os voos serão suspensos. Não se sustenta a cia 
aérea com esse retorno fi nanceiro. Vamos acompanhar para ver...

CPI DO SENADO FEDERAL- UMA VERGONHA

Marcos Lewe/WH Comunicações

REVOLTA DE UM VEREADOR

O vereador Luan Varnier, do MDB de Urussanga, tirou a 
gravata e o paletó ao discursar em sessão na Câmara na noi-
te de terça-feira (28). O gesto foi uma demonstração de indig-
nação contra a reprovação da Comissão Processante que in-
vestigaria o prefeito afastado Luís Gustavo Cancelier, do PP.

No discurso, Varnier fala do pedido para a instala-
ção da Comissão, cita os vereadores que votaram con-
tra e acusa a assessoria jurídica da Câmara de ter consul-
tado um advogado ligado ao prefeito para emitir parecer.

A comissão foi rejeitada na última semana por cinco vo-
tos a quatro. Para a aprovação, eram necessários seis votos.

GERAÇÃO DE 
EMPREGOS

Santa Catarina está en-
tre os estados brasileiros 
que mais gera empregos. 
No acumulado de doze me-
ses o saldo é positivo. Fo-
ram criados mais de 234 mil 
empregos. Santa Catarina 
é o terceiro melhor do Bra-
sil, fi cando atrás somente de 
São Paulo e Minas Gerais.

PREFEITO EM 
MERECIDAS FÉRIAS

O prefeito Sandro Donati foi curtir 
poucos dias de férias no litoral nordesti-
no, com sua família. Desejamos que retor-
ne com as energias renovadas. O prezado 
Jonas Dall’Agnol assumiu a chefi a do exe-
cutivo interinamente e tem todas as con-
dições de administrar o município de Ma-
ravilha. Parabéns Jonas por estar no maior 
cargo do município. É merecedor e nos 
engrandece tê-lo à frente do Executivo!

GOSTEI MUITO DA IMPRENSA BRASILEIRA

Em um momento em que a liberdade de expressão 
vem sendo notícia no Brasil inteiro, com ampla reper-
cussão, nos deparamos durante a transmissão da sessão 
da CPI da Covid, com uma total afronta a essa liberda-
de. Enquanto os esquerdistas questionavam o depoen-
te Luciano Hang, a transmissão ocorreu nos mais varia-
dos meios de comunicação do Brasil. Entretanto, quando 
o tempo era destinado aos apoiadores Bolsonaristas, hou-
ve corte inesperado, o qual deixou a população sem po-
der acompanhar por esses mesmos canais na transmissão 
por canal aberto. Tivemos que acompanhar pelo Youtu-
be. Isso sem falar que o áudio quando o depoente fala-
va era silenciado. É isso que é a liberdade de expressão?

Após prestar depoimento na 
CPI da Covid-19 na quarta-fei-
ra, 29, Luciano Hang, dono da rede 
de lojas Havan, disse que vai en-
trar na Justiça contra os senado-
res do colegiado. Em entrevista ao 
programa “Os Pingos Nos Is“, da Jo-
vem Pan, o empresário afi rmou 
que a exposição do atestado de óbi-
to e do prontuário médico da mãe 
dele foi “o maior crime” que a co-
missão já cometeu. “Meus advoga-
dos já estão aqui e vão entrar no in-
dividual de cada senador. Embora 
eles sejam senadores, eles não po-
dem cometer crimes. Não foi só um 
crime de documentos, foi um cri-
me moral, é uma desumanidade o 
que fi zeram com a minha mãe”, dis-
se. “Eu acho que ter aberto o sigi-

lo da minha mãe, tanto o prontuá-
rio quanto o atestado de óbito, foi 
o maior crime que essa CPI fez du-
rante todo esse período. Tentaram 
expor a minha mãe para ter um dis-
curso político, tentar me irritar e 
quem sabe me levar preso para 
derrubar reputação”, comentou.

Durante a sessão, ele foi ques-
tionado sobre a morte de sua mãe, 
Regina. Infectada com a Covid-19, 
ela morreu, aos 82 anos, no Sanc-
ta Maggiore, hospital da Prevent 
Senior. O empresário admitiu que 
sua genitora recebeu o diagnós-
tico na unidade de atendimen-
to hospitalar, mas não havia men-
ção à Covid-19 em seu atestado de 
óbito. “Achei estranho não estar 
no óbito, mas eu sou leigo. Segun-

do eles, quem preencheu o atesta-
do de óbito foi o plantonista”, dis-
se. Ainda de acordo com a versão 
de Hang, a operadora de saúde reti-
fi cou a informação “no dia seguin-
te”. “Pode ter acontecido um erro 
do plantonista ao preencher o do-
cumento”, justifi cou. Para confron-
tar a afi rmação do depoente, o se-
nador Renan Calheiros exibiu o 
termo original, que omite a doen-
ça como causa da morte. Questio-
nado, Luciano manteve seu posi-
cionamento. “Não vejo interesse do 
hospital em mentir sobre a mor-
te da minha mãe”. De acordo com 
um dossiê enviado por 12 médicos 
e ex-médicos da Prevent, ao qual a 
Jovem Pan teve acesso, o prontuá-
rio de Regina Hang foi manipulado.

AS ARBITRARIEDADES 
DA CPI

Tentam fazer um palanque político 
nesta CPI, que o povo brasileiro chama 
de circo. O que fizeram com as pessoas 
lá convocadas para depor é uma 
imoralidade. O trio, Renan, Randolfe 
e seu chefe supremo Omar Azis, 
denigrem as pessoas como se fossem 
lixo. O que fizeram nesta semana com o 
empresário catarinense Luciano Hang, 
dono das Lojas Havan, foi a maior 
barbaridade que se viu. Os senadores, 
aliás grande maioria da oposição, usam 
da prerrogativa de que tem imunidade 
parlamentar, ou seja, podem falar o que 
querem das pessoas, e não podem ser 
contestados. Na sessão, cortavam o 
microfone do empresário quando este 
queria responder. Quem viu, deve estar 
com vergonha do nosso senado federal. 
Uma vergonha nacional. O melhor 
será colocar o relatório da comissão 
diretamente no esgoto. Não merece 
nenhum crédito. Tudo narrativas 
politicas sem uma prova sequer...

Reprodução/YouTube
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CARINE ARENHARDT 

Nesta semana o presiden-
te do MDB/SC e deputado fe-
deral Celso Maldaner confir-
mou que o partido vai abrir 
mão das eleições por prévia, 
que estavam marcadas para fe-
vereiro do próximo ano, para 
definir o nome oficial do can-
didato ao governo do estado 
em 2022. Maldaner falou em 
unidade partidária e disse que 
a definição oficial deve ocor-
rer por acordo, já na segunda-
-feira (4), em reunião com a 
Executiva Estadual do MDB. 

Já nesta semana, circu-
lou na imprensa estadual que 
um acordo prévio entre os três 
possíveis candidatos do parti-
do ao governo do estado, defi-
niu o nome de Antidio Lunelli, 
atual prefeito Jaraguá do Sul, 
para a disputa do cargo de go-
vernador de Santa Catarina.

Na foto, Antidio Lunelli, Celso Maldaner e Dário Berger 

Sessão foi realizada na última segunda-feira 

ACORDO NO MDB

Antidio Lunelli e Celso Maldaner devem 
ser anunciados como candidatos 
ao governo do estado 

Divulgação

A Câmara de Vereadores de 
Maravilha realizou a última ses-
são ordinária do mês de setem-
bro, na segunda-feira (27). Em 
segundo turno um projeto foi 
aprovado, o PL 22/2021, o qual 
corrige metragens de imóveis 
no município. 

Em primeiro turno foi 
aprovado o PL 20/2021 que tra-
ta sobre alterações contratuais 
do Consórcio Intermunicipal 
de Desenvolvimento Regional 
– Conder, do qual Maravilha 
faz parte. A alteração é para que 
Romelândia possa também fa-
zer parte deste consórcio, que 
já reúne vários municípios da 
região.  Entre os serviços ofere-
cidos pelo Conder destaca-se a 
análise e liberação de licenças 
ambientais com mais agilidade.  

Em primeiro turno, tam-
bém foi aprovado um proje-
to de lei – 15/2021, que au-
toriza a escriturar imóvel 
adquirido e quitado através do 
fundo municipal de habitação e 

CÂMARA DE VEREADORES Pauta teve cinco projetos em análise, além de indicações, requerimentos e moções 

Legislativo promove última sessão de setembro 
e aprova homenagem para professores

Divulgação

o PL 11/2021, de autoria do ve-
reador Orli Berger (PP), que ins-
titui o dia municipal do doador 
voluntário de sangue.

Em votação única, foi apro-
vado o Projeto de Resolução nº 
020/2021, de autoria da vere-
adora Eliana Simionato (PT), 
que aprova a concessão de ho-
menagem aos professores de 
Maravilha.

MOÇÕES APROVADAS 
A Moção nº 025/2021, 

de autoria da Bancada do PP, 

em apoio ao Projeto de Lei nº 
2510/2019 que altera a lei nº 
12.651de 25 de maio de 2012, 
para dispor sobre as áreas de 
proteção permanente no perí-
metro urbano e nas regiões me-
tropolitanas.

A Moção nº 026/2021, de 
autoria do vereador Sérgio Bou-
rscheid (PL), moção de apelo às 
autoridades dos poderes Exe-
cutivo e Legislativo de Santa Ca-
tarina, sugerindo a redução, no 
maior percentual possível, das 
alíquotas de ICMS incidentes 

sobre os combustíveis, no âm-
bito da comercialização e do 
consumo no território de San-
ta Catarina.

INDICAÇÕES APROVADAS 
A Indicação nº 196/2021, 

de autoria do vereador Vinicius 
Ventura (PP), solicita que o Exe-
cutivo providencie melhorias 
na Rua Francisco Fontana, atra-
vés da reperfilagem e posterior 
asfaltamento da rua, situada no 
Bairro José de Anchieta.

A Indicação nº 197/2021, 

O prefeito Sandro Do-
nati e o vice-prefeito Jonas 
Dall Agnol entregaram a or-
dem de serviço para o asfal-
to da BR-282 até a Linha São 
Paulo e de um trecho que co-
meça na sede da comuni-
dade na Linha Consolado-
ra em direção à BR-282. 

O ato foi realizado na tar-
de do último sábado (25) no 
Espaço Criança Sorriso du-
rante a Feira do Artesanato, 
Agricultura Familiar, Agro-
ecologia e Ornamentais

O investimento será de 
R$ 2 milhões e 200 mil re-
ais e o deputado federal 
Celso Maldaner foi o res-
ponsável pela emenda par-
lamentar de R$ 1 milhão e 
900 mil reais que possibili-
tou a pavimentação. O res-
tante dos recursos será a 
contrapartida do municí-
pio. Não haverá cobrança de 
contribuição e melhoria dos 
produtores rurais. A empre-
sa terá cinco meses de pra-
zo para concluir as obras.

de autoria dos vereadores Vini-
cius e Natalino Prante (PP), su-
gere que o Executivo providen-
cie a organização da sinalização 
horizontal da Rua Aracaju, tre-
cho entre a Rua Goiânia e a Rua 
Herberto Schmidt, no Lotea-
mento Seminário.

A Indicação nº 198/2021, 
de autoria do vereador Na-
talino, pede que o Executi-
vo providencie melhorias na 
Rua Erno Brutcher, situada no 
Novo Bairro, através do reper-
filamento da via e limpeza das 
bocas de lobos que se encon-
tram trancadas.

A Indicação nº 199/2021, de 
autoria do vereador Orli, solici-
ta que o Executivo providencie 
melhorias na Rua Iguaçu, situ-
ada no Bairro Bela Vista, tre-
cho compreendido entre as 
ruas Prefeito Baldissera e Eloi 
Luiz Dadan, através do reper-
filamento asfáltico da via e 
também da instalação de lixei-
ras no local.

REQUERIMENTOS
Três requerimentos fo-

ram deferidos pela presidên-
cia da Casa, na noite de se-
gunda-feira. O Requerimento 
nº 044/2021, de autoria da ve-
readora Eliana, requer que o 
Executivo envie relatório con-
tendo informações referentes 
ao Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO.

O Requerimento nº 
045/2021, de autoria dos ve-
readores Natalino e Vinicius, 
requer que o Executivo pro-
videncie junto à Celesc infor-
mações sobre os motivos que 
causam constantes quedas 
de energia na região do Bair-
ro Jardim.

O Requerimento nº 046/2021, 
de autoria da Bancada do PP, re-
quer que o Executivo envie có-
pia do processo de concorrên-
cia pública realizado para a 
contratação de vigias nas esco-
las, bem como cópia da propos-
ta vencedora.

Em entrevista, Maldaner 
afirmou que tudo se encami-
nha para que Lunelli seja real-
mente anunciado como o can-
didato a governador, mas que 
o anúncio oficial fica para a 
próxima semana. O depu-
tado disse ainda que pode 

ser anunciado como o vi-
ce-governador e Dário Ber-
ger confirmado para concor-
rer a reeleição ao Senado. 

Maldaner disse que os três 
teriam condições de disputar o 
cargo de governador e vencer 
o pleito, mas que esse acordo 

sem eleições por prévia vem 
para atender os interesses do 
partido e fortalecer o MDB. O 
deputado destacou ainda que 
o MDB não descarta coliga-
ções para a eleição estadual, 
mas que o partido será prota-
gonista na chapa majoritária. 

Gabriela Kreutz

PROGRESSO
Administração autoriza 
obras de asfalto na Linha 
Consoladora e Linha São Paulo

Entrega contou com lideranças locais e o deputado federal Celso Maldaner



,  MARAVILHA 2 DE OUTUBRO DE 2021 55

AGULHA NO BRAÇO 
E UM ABRAÇO...

Santa Catarina faz hoje um grande 
mutirão de vacinação contra a Covid-19. O 
objetivo do governador é imunizar o má-
ximo de pessoas possíveis hoje e amanhã. 
Conversei com a secretária de Saúde Miriane 
Sartori. Em Maravilha, o mutirão é hoje das 12h 
às 16h. Vamos colocar essa agulha no braço e “um 
abraço” para esses tempos difíceis. A vacinação é o 
caminho. Logo tudo isso vai passar, mas vamos fa-
zer a nossa parte. Vacine-se!

Ederson Abi, jornalista

Precisa asfalto 
no interior? 

Nesta semana ouvi uma manifestação da 
presidente da Câmara de Vereadores de 
Maravilha, Marclei Grando, sobre algumas 
pessoas que criticam os investimentos 
feitos pelo município em obras de asfalto 
no interior. Posicionamento necessário da 
presidente do Legislativo, ao afirmar que sim, 
o interior precisa de asfalto. É de lá que sai 
a comida de todos, inclusive daqueles que 
moram na cidade e acham que o interior 
não merece asfalto. Lamentável esse 
pensamento limitado de algumas pessoas. 
É claro que interior não precisa esperar uma 
cidade toda estar com as ruas asfaltadas, 
para só então ser atendido. Nossas famílias 
rurais merecem todo o reconhecimento e 
investimento em infraestrutura.

Carine Arenhardt, jornalista

Fonte de conhecimento 
Uma coisa é certa: o digital impulsionou a fonte de conhecimen-

to. Conversando com algumas pessoas, nesta semana, falamos sobre 
as infi nitas possibilidades que a internet oferece em conhecimento. 
A pandemia ampliou essa visão. Há muito conteúdo bom e de gra-
ça no YouTube, Workshops, por exemplo, entre outras plataformas. 
Aprendendo um pouco a cada dia é o que torna alguém interessante. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

SE PUDER, AJUDE! 
A Ong Ame Bicho de Maravilha publicou nesta semana em 

rede social um caso lamentável de seis cães em situação pre-
cária, extremamente magros. Os voluntários pedem ajuda por 
meio de doação de ração, vitaminas, desvermes ou qualquer 
quantia em dinheiro. Para facilitar, a Ong também conta com 
chave pix: 17.947.445/0001-86. Todo apoio é bem-vindo e fará a 
diferença na vida destes animais. 

Camilla Constantin, jornalista

A Ong Ame Bicho de Maravilha publicou nesta semana em 
rede social um caso lamentável de seis cães em situação pre-
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MARAVILHA Dnit também informou que não há projeto para 
pavimentação asfáltica da perimetral e abertura de novo acesso 

Cenário de acidente com vítima 
fatal, acesso secundário a BR-
282 vai ser fechado pelo Dnit 

CARINE ARENHARDT 

Uma tragédia anunciada. O aces-
so secundário a BR-282 em Maravilha, 
próximo ao CTG Juca Ruivo, foi palco 
de um grave acidente de trânsito no úl-
timo sábado (25), que resultou na mor-
te de um motociclista de 22 anos. A co-
lisão foi entre uma motocicleta que 
trafegava pela BR e um veículo que es-
tava entrando na rodovia. 

O local oferece alto risco de aci-
dentes, pela visibilidade limitada para 
os motoristas de veículos que entram 
na rodovia, em relação aos automóveis 
que trafegam na BR-282, principalmen-
te no sentido Pinhalzinho/Maravilha. 

O risco de colisões aumenta com a 
alta velocidade dos veículos que trafe-
gam pela rodovia, e também tem visão 
curta dos automóveis que estão aden-
trando na BR neste ponto. Conforme o 
superintendente regional do Dnit, Die-
go Fernando da Silva, o excesso de ve-
locidade aumentou após a implanta-
ção das terceiras faixas, nos trechos que 
chegam até este acesso secundário. 

O superintendente confi rmou que 
o Dnit vai fechar o acesso secundário, pelo 
alto risco de novos acidentes no local, deci-
são tomada antes mesmo da execução dos 
trabalhos de implantação das terceiras fai-
xas. “Já prevíamos que essas soluções, de 
terceiras faixas, implicariam no aumento 
de velocidade e a gente já via um quadro 
de imprudência extremamente alto nesse 
trecho, mesmo antes da execução das 
obras. Antes eram as ultrapassagens em 
faixa contínua e agora é pelo excesso de 
velocidade”, lamenta. 

O acesso deve ser fechado em bre-
ve, assim que a empresa fi nalizar as in-
tervenções nesse trecho da rodovia. Da 
Silva disse que a decisão já havia sido 
discutida com o município e com pro-
prietários de empresas com sede nas 
proximidades da rodovia, e mesmo ha-
vendo posições contrárias, especial-
mente de moradores e empresários, o 
Dnit manteve a ideia de fechar o acesso. 

ACESSO AO BAIRRO KASPER 
TAMBÉM SERÁ FECHADO 
O Dnit também confirmou novo fechamento ao acesso 
do outro lado da BR-282, no lado do Bairro Kasper. O 
superintendente lamentou que moradores reabriram este 
acesso após a empresa que executa as obras na rodovia ter 
fechado o local, pela insegurança oferecida aos veículos. 

SEM PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO 
E NOVO ACESSO 
O Dnit informou que não há previsão de pavimentação 
asfáltica na perimetral. O superintendente regional 
disse que há apenas uma perspectiva de se realizar um 
estudo para a travessia urbana como um todo, com 
implantação de perimetral desde a balança de pesagem, 
próximo do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
Também não há projetos para abertura de novo acesso 
secundário, ficando a entrada na BR-282 limitada 
apenas ao trevo principal, próximo da Aurora Alimentos. 
Da Silva ressaltou ainda que o Dnit não descarta uma 
parceria com a prefeitura de Maravilha, autorizando o 
município a fazer intervenções nesse trecho já existente 
da perimetral, como a pavimentação asfáltica. 

PREFEITURA RESPONDE  
O município de Maravilha, 

informou através da assessoria de 
imprensa, que a perimetral, assim 

como o ponto de acesso a BR-282 
é de domínio do Dnit, e portanto a 
competência em investir no local 

é de responsabilidade do órgão 
federal. O município informou 

ainda que está em andamento a 
obra de pavimentação de duas 
ruas - Gentila Rosa Zamprogna 

Lichs e Severina Giaretta Beduschi, 
que devem melhorar o acesso aos 

bairros nesse ponto da cidade. 

Já prevíamos que essas soluções, de 
terceiras faixas, implicariam no aumento 
de velocidade e a gente já via um quadro 
de imprudência extremamente alto nesse 

trecho, mesmo antes da execução das obras 

superintendente regional do Dnit 
Diego Fernando da Silva 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Local oferece 
alto risco de 
novos acidentes 

Acesso ao bairro Kasper também será fechado

Obra de pavimentação das ruas Gentila Rosa Zamprogna Lichs e Severina Giaretta Beduschi 
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CLEITON C. FERRASSO

A prefeitura de Ma-
ravilha iniciou um pro-
jeto piloto de plantação 
de palmeiras no canteiro 
central da Avenida Arau-
cária. No entanto, logo 
acima está a fiação elé-
trica e isso gerou comen-
tários na cidade. As ár-
vores já estão na fase 
adulta e moradores da 
cidade comentaram nas 
redes sociais sobre o ris-
co de as folhas se encosta-
rem à fi ação. 

Em entrevista à rá-
dio Líder, o prefeito em 
exercício Jonas Dall Ag-
nol afi rmou que não há 

GEROU COMENTÁRIOS Plantação gerou comentários na cidade, 
já que as árvores foram plantadas embaixo da rede elétrica

Prefeitura de Maravilha 
afi rma que palmeiras não 
oferecem risco à rede elétrica

Palmeiras foram plantadas no canteiro central da Avenida Araucária

risco. “Conversamos com 
um técnico da área e ele 
nos afi rmou que se a árvo-
re permanecer nessa altura 
não há risco. As palmeiras 

já estão na fase adulta, ou 
seja, tendem a permanecer 
naquela altura”, reforça. 

O plantio das palmei-
ras no canteiro central da 

Araucária é um projeto de 
embelezamento do Cen-
tro. O custo está cotado 
em R$ 17 mil segundo o 
prefeito. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Norteado pelos seus 
valores, missão e propó-
sito, o Sicoob Credial tem 
se tornado uma institui-
ção propulsora do desen-
volvimento econômico 
e social de seus associa-
dos, buscando sempre 
ser a melhor opção fi nan-
ceira e de serviços.  Des-
ta forma a empresa Re-
sult Drones Agrícolas, de 
São Carlos, decidiu por 
investir em um drone 
de pulverização agríco-
la com o apoio do Sicoob.

Conforme explicam 
os sócios, Daian e Fer-
nanda Kerkhoff , Da-
niel Pertussatti e Patrícia 
Bandeira, com base em 
longas e sérias pesqui-
sas chegaram a um mo-
delo de drone da marca 
DJI, com alta capacida-
de de rendimento, car-
regando até 20 litros de 
calda de aplicação e ren-
dendo aproximadamen-
te 12 hectares de aplica-
ção por hora. “E o Sicoob 
Credial foi fundamen-

Drone de pulverização agrícola conta com alta capacidade de rendimento

SÃO CARLOS
Empresa investe em nova tecnologia 
com o apoio do Sicoob

tal neste momento, pois 
tem se mostrado mui-
to interessado em auxi-
liar nas pequenas e no-
vas empresas, e buscando 
recursos vimos as ta-
xas mais atrativas, facili-
dade de acesso e atendi-
mento cordial”, relatam.

Para o gerente da 
agência do Sicoob de São 
Carlos, Djouse Bortolan-
za, é gratifi cante poder 
incentivar mais um novo 

projeto, com tecnologias 
que vêm para somar ao 
sistema cooperativo, po-
dendo dar mais agilida-
de no dia a dia dos pro-
dutores rurais e outros 
empresários do ramo. 
“Parabéns a empresa Re-
sult Drones Agrícolas 
pelo investimento, acre-
dito que o aumento das 
novas tecnologias vem 
para auxiliar na produ-
ção resultando em uma 

produtividade maior e 
mais assertiva”, destaca.

O Sicoob acredita nas 
pessoas e, principalmen-
te, em seus associados. 
“Agradecemos a confi an-
ça da empresa e fi camos 
felizes em dizer que a co-
munidade são-carlen-
se e região terão um ex-
celente equipamento, 
mão de obra especializa-
da e um serviço de quali-
dade”, fi naliza o gerente.

Divulgação
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Notícias ALESC

LOA traz incremento 
em todas as áreas 

Alesc e governo do Estado, 
união por Santa Catarina

FOTO DA SEMANA

Desestatização de 
portos será analisada

Nome afetivo poderá 
ser usado em SC 

Saúde apresenta 
relatório de gestão

Os investimentos em Infraes-
trutura serão de R$ 1,6 bilhão, 
quase 80% a mais que em 
2021. Para a Saúde estão pre-
vistos R$ 4,5 bilhões, ou seja, 
15% da receita e 3% acima da 
obrigação. Já para a Educa-
ção serão R$ 7,5 bilhões. Um 
destaque da LOA é o “SC Mais 
Moradia”, que prevê R$ 70 
milhões para habitações a fa-
mílias vulneráveis. 

Os deputados receberam a proposta de Lei Orçamentária 
Anual (LOA) para 2022. Durante a entrega, secretários de 

Estado enalteceram a importância da Assembleia para que o 
governo alcançasse o atual equilíbrio orçamentário. A estima-
tiva é que a receita total chegue a R$ 37 bilhões e a líquida a 
R$ 25 bilhões, um crescimento de mais de 20% em relação a 
2021. A LOA deve ser aprovada antes do recesso de dezembro. 

Uma comissão na Alesc vai 
analisar os estudos refe-
rentes a desestatização dos 
portos de Imbituba e de São 
Francisco do Sul. Deputados 
terão até 120 dias para acom-
panharem os estudos. Para 
o Parlamento, aspectos ad-
ministrativos e econômicos 
devem ser levados em conta 
antes de se promover uma 
desestatização.

Os deputados aprovaram a 
permissão do uso do nome 
afetivo de crianças e ado-
lescentes sob guarda pro-
visória. O nome afetivo é 
dado pela família que de-
seja adotar e poderá ser 
utilizado em instituições de 
ensino, saúde, cultura e la-
zer. O objetivo é evitar con-
flito de identidade. A maté-
ria agora segue para análise 
do governador. 

A equipe técnica da secre-
taria de saúde esteve na As-
sembleia para apresentar o 
relatório de gestão referente 
ao 2º quadrimestre do ano. 
Conforme os dados, o Estado 
recebeu 7,6 milhões de do-
ses de vacina contra a Covid 
e prevê finalizar a vacinação 
em novembro. A taxa de ocu-
pação de leitos de UTI está 
em 65%, uma considerável 
diminuição. 

orçamento | Secretário Paulo Eli entrega ao presidente 
Mauro de Nadal a LOA. O equilíbrio no orçamento, 
apresentado na lei, é fundamental para assegurar os 
compromissos assumidos pelo Estado com fornecedores e 
com os municípios

foto: Bruno Collaço/AGÊNCIA AL

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

No mês de setembro o Grupo 
Escoteiro Raízes contou com mais 
duas promessas de membros vo-
luntários: Michelly Zanella e Viní-
cius Engler. O grupo deseja que os 
novos participantes se sintam bem 
neste movimento, juntos na no-
bre missão de amar o próximo. 

A diretoria e chefi a destacam 
que quando pensamos nas razões 
do trabalho voluntário ser tão signi-
fi cativo, precisamos entender o pa-
pel que a atividade desempenha na 

nossa própria vida, pois o volunta-
riado é capaz de tornar uma pessoa 
mais tolerante, empática e amável. 

Eles explicam que no movi-
mento escoteiro o voluntário é o 
elo entre a teoria e prática, já que é 
ele que incentiva e acompanha o 
desenvolvimento de cada jovem, 
além de preparar as atividades de 
forma que os escoteiros se sintam 
motivados e desafi ados. “O adul-
to é a ferramenta pela qual o es-
cotismo acontece, que possibili-
ta que o jovem seja o protagonista 
e o foco do movimento”, afi rmam. Promessas foram feitas neste mês 

EM SETEMBRO
Grupo Escoteiro Raízes recebe novos 
membros voluntários 

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

Na semana que antecede 
o Dia das Crianças, data que 
movimenta o comércio local, 
Maravilha vai ter uma ação 
especial para impulsionar as 
vendas nas empresas e ofere-
cer descontos especiais para 
os clientes. Com o nome Ma-
ravilha de Descontos, a cam-
panha é desenvolvida pela 
prefeitura, através da Secre-
taria de Indústria, Comércio e 
Turismo, com o apoio da CDL 
e Associação Empresarial. 

O secretário de Indústria, 
Comércio é Turismo, Gelson 
Rossetto, destaca que as em-
presas interessadas em par-
ticipar podem procurar a 

MARAVILHA DE DESCONTOS O objetivo é estimular as vendas no comércio 
local e oferecer descontos especiais aos clientes

Com descontos de até 70%, 
prefeitura e comércio organizam 
campanha para a próxima semana 

prefeitura. A participação é 
gratuita e as empresas parti-

cipantes vão receber gratuita-
mente cartazes para identifi -

car os produtos em promoção 
e balões alusivos a campanha 
para decoração das lojas.  

Rossetto adianta para os 
consumidores que os des-
contos podem chegar a 70%. 
Cada empresa defi ne quais 
produtos quer colocar na 
promoção e qual a porcenta-
gem do desconto. O link para 
as empresas fazerem o cadas-
tro está disponível em publi-
cação na página do facebook 
do município. 

Já consumidores podem 
se agendar para fazer suas 
compras entre a quinta-fei-
ra (7) e o sábado (9), aprovei-
tando os descontos especiais 
nas empresas que participa-
rem desta campanha. 

Divulgação

É O ESPÍRITO DE GRATIDÃO QUE NOS 
CONDUZ À SALVAÇÃO DE DEUS

Cultivando-se o espírito de gratidão, 
ocorre a cura de doenças. Não é só 
isso. O espírito de gratidão conduz 

também à prosperidade nos 
negócios. Se você conseguir manifestar 
o espírito de gratidão não somente em 

relação aos clientes e às mercadorias, mas 
também em relação aos antepassados, à 
esposa (ou ao marido) e aos fi lhos, seus 

negócios prosperarão naturalmente.

A CDL e Associação Em-
presarial encerrou na quin-
ta-feira (30) o curso Financei-
ra Avançado para Indústria. A 
qualifi cação começou na se-
gunda-feira (27) e foi mi-
nistrada por Fernando Fer-
rari da empresa Visionway, 

Controladoria de Gestão.
Presencial o curso recebeu 

profi ssionais de empresas de 
Maravilha no auditório da CDL 
e AE e teve como objetivo me-
lhorar a qualifi cação dos tra-
balhadores, uma necessidade 
dos empresários do município.

A programação está marca-
da para o próximo sábado (9), ao 
lado da loja da Oeste Tintas em 
Maravilha, na Avenida Anita Ga-
ribaldi. As atividades programa-
das tem o objetivo de lembrar 
o Dia das Crianças, comemo-

rado ofi cialmente em 12 de ou-
tubro. O público alvo são crian-
ças e jovens. A ação é organizada 
pela empresa Oeste tintas - Nova 
Cor Comércio de tintas, com o 
objetivo de proporcionar um 
dia de alegria para as crianças.  

CAPACITAÇÃO 

DIA DAS CRIANÇAS 

CDL e AE encerra curso 
Financeiro Avançado 
para Indústria 

Oeste tintas organiza 
programação especial 

Curso recebeu profissionais de empresas de Maravilha

Ação será ao lado da loja Oeste Tintas 

Divulgação

Divulgação
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“O tempo escorre veloz e a vida escapa 
das nossas mãos. Mas pode escapar 
como areia ou como semente.” 

Thomas Merton
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

SC tem 11 cidades entre as 100 que mais 
geraram empregos em um ano

As maiores cidades catarinenses aparecem em lugar de destaque nacional quando o as-
sunto é a geração de empregos. São 11 municípios de Santa Catarina entre os 100 que mais 
criaram vagas formais de trabalho no país no intervalo de um ano. O dado foi divulgado nes-
ta semana pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Confi ra abaixo:

15º lugar: Joinville com 22.199 vagas
28º lugar: Blumenau com 14.372 vagas
29º lugar: São José com 14.157 vagas
30º lugar: Florianópolis com 13.514 vagas
32º lugar: Itajaí com 12.556 vagas
56º lugar: Chapecó com 8.046 vagas
66º lugar: Jaraguá do Sul com 6.743 vagas
71º lugar: Criciúma com 6.580 vagas
75º lugar: Palhoça com 6.522 vagas
82º lugar: Balneário Camboriú com 6.105 vagas
86º lugar: Brusque com 6.013 vagas.

SC é o estado com mais indicadores acima da média da OCDE

Santa Catarina foi reconhecida pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com o destaque internacional do Prê-
mio de Competitividade dos Estados. A conquista se deve ao fato de ser a unidade da Federação com mais indica-
dores acima da média da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) pelo segundo ano 
consecutivo. A premiação foi recebida pelo governador Carlos Moisés na manhã de quinta-feira, dia 30, na sede da 
Bolsa de Valores (B3), em São Paulo, durante o lançamento do Ranking de Competitividade dos Estados e do Prê-
mio Excelência em Competitividade. No ranking, Santa Catarina se manteve em segundo lugar e diminuiu a distân-
cia para o primeiro, que é São Paulo. O estado catarinense também obteve a segunda colocação nas duas novida-
des do ranking: o levantamento que tem em consideração os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da Organização das Nações Unidas (ONU) e também nos critérios ESG (Environmental, Social and Governance).

Infl ação deve permanecer em alta até fi nal do verão
A alta disseminada da infl ação já foi observada na última divulgação do IPCA (Ín-

dice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que apontou para o encarecimento de 
71,9% dos produtos presentes na cesta de consumo dos brasileiros em agosto. O fato re-
sultou na maior infl ação para o mês dos últimos 21 anos (0,87%). No período compreen-
dido entre setembro de 2020 e agosto de 2021, o índice ofi cial de preços acumula alta de 
9,68%, valor acima do dobro da meta estabelecida em 3,75% pelo governo para a infl ação 
deste ano. Especialistas ressaltam que também aparece no radar da contaminação infl a-
cionária para os próximos meses o valor dos alimentos e das demais commodities (maté-
rias-primas com cotação internacional). A percepção é motivada pela cotação do dólar aci-
ma de R$ 5 e pela elevação do custo do frete, impulsionado pelo preço dos combustíveis.

Construção contrata cada vez mais, 
mas salários estão 12% menores

O setor de construção civil nacional foi destaque nos dois índices que 
medem a situação do emprego no país divulgados nesta semana. A 
má notícia é que os salários estão cada vez menores. Segundo a Pnad 
Contínua (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua), 
do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), no trimestre 
encerrado em julho de 2021 a construção contratou 23,8% mais do 
que no mesmo período do ano passado, ou 1,3 milhão de pessoas. O 
instituto detectou que o salário médio dos funcionários do segmento 
está 12,3% menor em relação ao mesmo trimestre do ano passado 
(maio, junho e julho de 2020). A inflação medida pelo IPCA (Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo), também do IBGE, apontou aumento 
de 8,99% nos últimos doze meses até julho.

CONFIANÇA EMPRESARIAL CAI PELA 
PRIMEIRA VEZ DESDE MARÇO

O ICE (Índice de Confi ança Empresarial) interrompeu a re-
cente sequência de altas e caiu 2,5 pontos em setembro, para 
99,9 pontos. Trata-se da primeira queda desde março, de acor-
do com dados divulgados na sexta-feira (1º) pela FGV (Fun-
dação Getulio Vargas). A queda da confi ança dos empresá-
rios foi motivada tanto pela piora da avaliação sobre a situação 
corrente quanto pelas expectativas paras os próximos meses. 
O ISA-E (Índice de Situação Atual Empresarial) caiu 1,2 pon-
to, para 99,3 pontos, e o IE-E (Índice de Expectativas) recuou 
3,8 pontos, para 99,9 pontos. Entre os setores que integram 
o indicador, apenas a confi ança da Construção não recuou 
em setembro, com uma variação de +0,1 ponto. A confi an-
ça do Comércio registrou a maior queda entre os setores, se-
guido por Serviços e Indústria. Em todos os segmentos, os mo-
vimentos da confi ança foram determinados principalmente 
pela piora das expectativas em relação aos próximos meses.

Fotos: Divulgação
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Ação envolveu a equipe do hospital 

Evento teve rodada de negócios, apresentação de cases, oficina e palestra

Painel montado para fazer as fotos 

CONSCIENTIZAÇÃO Informações divulgadas nesta semana pelo governo do estado apontam novo aumento 
nas doações, após queda causada pela pandemia 

Hospital realiza atividades lembrando o Dia 
Nacional da Doação de Órgãos
CARINE ARENHARDT 

O Dia Mundial da Doação 
de Órgãos foi comemorado na 
segunda-feira (27) e teve nes-
ta data uma ação realizada 
pela equipe do Hospital São 
José de Maravilha. As ativida-
des são alusivas ainda a cam-
panha Setembro Verde, mês 
que tem o objetivo de sensibi-
lizar a população para a doa-
ção de órgãos e tecidos. 

No Hospital São José, as 
atividades foram organiza-
das pela Comissão Hospitalar 
de Transplantes em conjunto 
com o Grupo de Humaniza-
ção. Envolvendo toda a equi-
pe, foram feitas fotos com os 
profissionais do hospital, jun-
to ao painel referente a data, 
montado nas dependências 
da instituição. As fotos foram 
reunidas em um vídeo, divul-
gado nas redes sociais do hos-
pital e imprensa local. 

A equipe também rece-
beu informações sobre a im-

portância da abordagem cor-
reta da família de potenciais 

doadores. Já a divulgação do 
vídeo teve o objetivo de sensi-

AUMENTO DAS DOAÇÕES
Um dado divulgado nesta semana pelo governo do 
estado, aponta que Santa Catarina vem recuperando 
o volume de doações de órgãos e tecidos, após uma 
queda significativa ocasionada pela pandemia. O total de 
doações deste ano é de 193, e o destaque ficou para os 
meses de agosto e setembro, que juntos (até a segunda-
feira – 27) somaram 55 doações. No mesmo período do 
ano passado, a SC Transplantes havia contabilizado 42 
doações.

bilizar a comunidade em ge-
ral sobre a doação de órgãos. O 
Hospital reforça que um passo 
muito importante de quem de-

sejar ser um doador é avisar a 
família, já que essa autorização 
precisa partir dos familiares, 
quando a doação for possível. 

Fotos: Divulgação

Maravilha possui mais 
de 2 mil Microempreende-
dores Individuais (MEIs) e 
com o objetivo de incenti-
var e fomentar a classe, o Nú-
cleo das MEIs ligado a As-
sociação Empresarial de 
Maravilha realizou a primei-
ra edição do Fórum do Em-
preendedorismo Pequenos 
Gigantes no sábado (25). 

O evento foi realizado de 
forma gratuita na sede da en-
tidade. O cronograma incluiu 
rodada de negócios, apresen-

tação de cases de sucesso, ofi-
cina temática sobre marketing 
digital e uma palestra sobre 
autoconhecimento. O Fórum 
recebeu o apoio da Extracre-
di e do Sebrae. “O Núcleo das 
MEIs existe desde 2020 e para 
nós o evento foi muito impor-
tante para trocar de experiên-
cias e desenvolver tantos os 
nucleados quanto os partici-
pantes. Oferecer o Fórum foi 
uma forma de atender a uma 
demanda do município”, dis-
se a organização do evento.

EVENTO
Núcleo das MEIs realiza 1º 
Fórum do Empreendedorismo 
Pequenos Gigantes 

Divulgação

OUTUBRO ROSA
Campanha começa com Caminhada 
Rosa da Rede Feminina

A Rede Feminina de 
Combate ao Câncer realiza 
hoje (2) o início da campa-
nha Outubro Rosa em Ma-
ravilha. A programação do 
mês começa com a tradicio-
nal caminhada pelas ruas 
do município. O evento ini-
cia às 8h no Espaço Crian-
ça Sorriso e termina às 12h 
na Praça Padre José Bunse. 

Nesta semana, na Rá-
dio Líder, o assunto foi de-
batido pelas voluntárias, 
Sílvia Ecco, que é vice-pre-
sidente da entidade e uma 
Vitoriosa, e Sirlei Ghe-
no, que é uma das coorde-
nadoras do setor social. 

Elas destacaram a im-
portância da prevenção e 
divulgaram a programa-

ção que terá, além da cami-
nhada, palestra, coleta de 
preventivo, culto de cons-
cientização e panfletagem. 

Para o exame de preven-
tivo, as integrantes lembram 
que é necessário cartão 
Sus, carteira de identidade 
e CPF, estar no período en-
tre o quinto dia após o ter-
mino da menstruação até o 

quinto dia antes do seu iní-
cio, além de não manter re-
lação sexual por três dias. 

O tradicional Chá Rosa 
não será realizado nes-
te ano, novamente, em ra-
zão da pandemia de Co-
vid-19. De acordo com 
Sílvia, o Chá Rosa retorna 
no próximo ano com a tra-
dição dos anos anteriores.

Rede FemininaEderson Abi /O Líder

Sirlei e Sílvia divulgaram nesta segunda-feira a programação na Rádio Líder Para exame de preventivo, Rede Feminina lembra regras para a coleta
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Fonte: www.inca.gov.br

por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

O tabagismo é reconhecido como uma doença crô-
nica causada pela dependência à nicotina presente nos 
produtos à base de tabaco. De acordo com a Revisão 
da Classifi cação Estatística Internacional de Doenças 
e Problemas Relacionados à Saúde [CID-10], o tabagis-
mo integra o grupo de transtornos mentais e comporta-
mentais em razão do uso de substância psicoativa. Ele 
também é considerado a maior causa evitável isolada 
de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo.      

A Organização Mundial da Saúde aponta que o ta-
baco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. Mais 
de 7 milhões dessas mortes resultam do uso direto des-
se produto, enquanto cerca de 1,2 milhão é o resultado 
de não-fumantes expostos ao fumo passivo. A OMS afi r-
ma ainda que cerca de 80% dos mais de um bilhão de 
fumantes do mundo vivem em países de baixa e média 
renda onde o peso das doenças e mortes relacionadas 
ao tabaco é maior.                        

O tabaco é uma planta (Nicotiana tabacum) cujas 
folhas são utilizadas na confecção de diferentes produ-
tos que têm como princípio ativo a nicotina, que cau-
sa dependência. Há diversos produtos derivados de 
tabaco: cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, ci-
garrilha, bidi, tabaco para narguilé, rapé, fumo-de-ro-
lo, dispositivos eletrônicos para fumar e outros. No Bra-
sil, a Resolução da Diretoria Colegiada nº 46 de 2009, da 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 

TABAGISMO
proíbe a comercialização, a importação e a propaganda 
de quaisquer dispositivos eletrônicos para fumar.                              

O tabagismo é uma doença que contribui para o de-
senvolvimento dos seguintes tipos de câncer: leucemia 
mielóide aguda; câncer de bexiga; câncer de pâncreas; 
câncer de fígado; câncer do colo do útero; câncer de esô-
fago; câncer de rim e ureter; câncer de laringe (cordas 
vocais); câncer na cavidade oral (boca); câncer de fa-
ringe (pescoço); câncer de estômago; câncer de cólon e 
reto; câncer de traqueia, brônquios e pulmão.                                                

Além de estar associado às doenças crônicas não 
transmissíveis, o tabagismo também contribui para o 
desenvolvimento de outras enfermidades, tais como tu-
berculose, infecções respiratórias, úlcera gastrintestinal, 
impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, 
osteoporose, catarata, entre outras.                                             

O tabaco fumado em qualquer uma de suas formas 
causa a maior parte de todos os cânceres de pulmão e 
contribui de forma signifi cativa para acidentes cerebro-
vasculares e ataques cardíacos mortais. Os produtos de 
tabaco que não produzem fumaça também estão asso-
ciados ou são fator de risco para o desenvolvimento de 
câncer de cabeça, pescoço, esôfago e pâncreas, assim 
como para muitas patologias buco-dentais.                           

No Brasil, 443 pessoas morrem a cada dia por causa 
do tabagismo. R$125.148 bilhões são os custos dos da-
nos produzidos pelo cigarro no sistema de saúde e na 
economia e 161.853 mortes anuais poderiam ser evi-
tadas. Quanto às mortes anuais atribuíveis ao tabagis-
mo: 37.686 correspondem à Doença Pulmonar Obstru-
tiva Crônica, 33.179 a doenças cardíacas, 25.683 a outros 
cânceres, 24.443 ao câncer de pulmão, 18.620 ao taba-
gismo passivo e outras causas, 12.201 à pneumonia e 
10.041 ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).
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CLEITON C. FERRASSO

O Rotaract Club de Ma-
ravilha realizou uma cami-
nhada alusiva ao Dia Mun-
dial Sem Carro sábado (25), 
à tarde. O trecho percorri-
do totalizou cerca de 2km. 
Integrantes do Clube de 
Xanxerê reforçaram a ação 
em Maravilha, além do Ro-
tary de Maravilha, Esco-
teiros Raízes, vereador Vi-
nícius Ventura e amigos.

A presidente do Rota-
ract de Maravilha, Jéssi-
ca Kammler, avalia a ação 
como participativa entre os 
clubes e sociedade. “A par-
ticipação da comunidade 
e a dedicação dos compa-
nheiros de Clube foi funda-

MOBILIDADE URBANA

Rotaract Club conclui atividades alusivas ao Dia Mundial Sem Carro

Grupo se reuniu na sede para iniciar a caminhada Voluntários foram até a Praça dos Motoristas

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

mental para o sucesso des-
se projeto. Ações como esta 

são extremamente impor-
tantes para refletirmos a 

respeito dos impactos am-
bientais causados devido 

ao uso excessivo dos auto-
móveis e ainda para perce-

bermos que há vida além 
do para-brisa”, comenta.

IMUNIZAÇÃO Secretaria de Saúde lembra que vacinação é 
importante para superar pandemia

Maravilha participa de mutirão 
para vacinação em Santa Catarina
EDERSON ABI

A secretaria de Saúde rea-
liza hoje (2) um mutirão para 
vacinação de pessoas contra 
a Covid-19 em Maravilha. O 
evento é estadual com a par-
ticipação de todos os municí-
pios catarinenses, após pro-
posta do governador Carlos 
Moisés. A vacinação ocor-
re das 12h às 16h de hoje no 
Centro de Saúde, ao lado da 
prefeitura. 

Em entrevista à Rádio Lí-
der, a secretária Miriane 
Sartori afirmou que o obje-
tivo é vacinar o máximo de 
pessoas em razão da nova 
portaria, que libera eventos 
com restrição para quem 
não foi vacinado com as 
duas doses. 

Podem receber a vacina 
todos acima de 18 anos que 
não fizeram a primeira dose. 
Quem não fez a segunda dose 
também pode participar do 
mutirão, dentro da sua pro-
gramação para retorno. Para 
receber a vacina é necessário 
levar cartão Sus, cartão de va-
cina e CPF. 

Em uma avaliação do ce-
nário em Maravilha, Miriane 
afirma que a população acei-

tou a vacinação e está cola-
borando. No entanto, alguns 
ainda estão resistindo. Ela 
afirma que a vacina é segura 
e a vacinação em massa im-
pacta diretamente na redu-
ção dos casos e na superação 
da pandemia. 

De acordo com o boletim da secretaria de Saúde, 
divulgado na quinta-feira (29), Maravilha está com 11 
casos ativos de Covid-19. Ainda, após dias sem nenhum 
registro, a cidade voltou a ter uma pessoa internada para 
o tratamento da doença. Até agora, 68 mortes foram 
registradas e 124 pessoas estão sendo monitoradas. 

CASOS

Mutirão tem o objetivo de vacinar diversas pessoas em todo o Estado

Objetivo é resgatar crianças e adolescentes que não tomaram vacinas do 
Calendário Nacional

Arquivo/O Líder

Começou ontem (1º)  e 
vai até o dia 29 de outubro 
mais uma grande Campanha 
de Vacinação no estado: a de 
Multivacinação para atualiza-
ção da Caderneta de Vacina-
ção da Criança e do Adoles-
cente até 14 anos. O principal 
objetivo é resgatar crian-
ças e adolescentes que, por 
algum motivo, não toma-
ram vacinas que fazem par-
te do Calendário Nacional 
de Vacinação. O Dia D de di-
vulgação e mobilização es-
tadual será em 16 de outu-
bro, terceiro sábado do mês.

O diretor da Dive, João 
Augusto Brancher Fuck, res-
salta que a adesão a essa 
Campanha é de extrema im-
portância para que o Estado 
aumente as coberturas vaci-
nais e reduza, cada vez mais, a 
incidência de doenças preve-

níveis com a vacinação. “Te-
mos identificado que a pro-
cura pelas vacinas de rotina 
tem sofrido uma queda ao 
longo dos anos devido a fato-
res como fake news, falsa sen-
sação de segurança causada 
pela diminuição das doenças 
imunopreveníveis, entre ou-
tros. No entanto, a pandemia 
fez com que essa procura di-
minuísse ainda mais. Isso nos 
preocupa porque baixas co-
berturas vacinais permitem 
que doenças já controladas ou 
erradicadas retornem ao nos-
so convívio”, avalia o diretor.

A chefe da divisão de 
imunização da Dive, Chaia-
ne Natividade de Souza Gon-
çalves, ressalta que pais e/ou 
responsáveis que forem levar 
as crianças e os adolescentes 
aos locais de vacinação de-
vem ter em mãos a caderneta.

CALENDÁRIO VACINAL 
Com foco em crianças e 
adolescentes, começa a 
campanha de multivacinação 

Arquivo/O Líder

PROJETO
O Dia Mundial Sem Carro é celebrado em 
22 de setembro e diversas cidades realizam 

ações voltadas ao meio ambiente, mobilidade 
urbana e qualidade de vida nesta data. Em 
Maravilha, o projeto ganhou proporção 

internacionalmente com a parceria do 
Rotaract Club de Sintra – Portugal -, e regional 
com o apoio dos companheiros de Xanxerê.
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PREVENÇÃO

Dia Mundial do Dentista: 
a relevância desses profissionais 
para a saúde bucal da população 

FRANCIELE BORGES

Amanhã (3) é comemorado o Dia 
Mundial do Dentista, uma data especial 
para lembrar a importância desses pro-
fissionais da saúde. O cirurgião-dentista 
atua muito além de manter a boca sau-
dável, ele é o responsável por garantir 
uma melhora na autoestima das pesso-
as, devolvendo sorrisos para aqueles que 
o perderam ou danificaram por qualquer 
motivo, dessa forma, o dentista trabalha 
diretamente com um quesito importante 
para todo ser humano: a autoconfiança. 

O dia do dentista é destinado à valo-
rização dos profissionais que se dedicam 
diariamente aos cuidados e a saúde da 
boca humana. Além disso, aproveita-se 
a data para conscientizar a sociedade da 
importância de manter visitas regulares 

ao dentista, uma vez que todo tratamen-
to precoce torna-se mais eficaz e menos 
custoso ao bolso do paciente. 

A cirurgiã-dentista de Maravilha, 
Dra. Bruna Wilman, ressaltou que muitas 

doenças sistêmicas são ma-
nifestadas pela boca, ou seja, 
pela boca e mucosas o dentis-
ta pode diagnosticar uma sé-
rie de doenças sistêmicas de 
forma precoce, e encaminhar 
o paciente para o médico es-
pecialista. 

Além de prevenir e tratar 
problemas bucais graves, os 
dentistas garantem um sor-
riso limpo, claro, com dentes 
bem alinhados, ou mesmo a 
devolução de dentes ausen-
tes, através de próteses ou im-
plantes. Vale salientar que os 
dentistas trabalham também 
com redução de linhas de ex-
pressão, contorno labial, re-
moção de papada, entre ou-
tros procedimentos.

Dra. Bruna, que é forma-
da em Odontologia pela Uni-
versidade de Passo Fundo há 
seis anos e montou a Clínica 

Odonto Mais em Maravilha 

onde atua em todas as áreas, contando 
com diversos profissionais especialistas 
em sua equipe. Dra. Bruna enfatiza ain-
da que a estrutura da clínica foi recente-
mente ampliada para atender a demanda 
e melhor atender todos os clientes. “Fica 

o agradecimento de toda equipe Odonto 
Mais a cada paciente que esteve conosco 
nesses quatro anos de atendimentos jun-
to à população maravilhense. E um feliz 
dia mundial do dentista a todos os cole-
gas de profissão”, finalizou. 

Fotos: Divulgação

Dra Luana Sassi, Dr Guilherme Godlke e Dra Bruna Wilman

Consultório onde 
são realizados 
os atendimentos

Recepção da Clínica Odonto Mais

Dra Bruna é formada há seis anos e atua em Maravilha há quatro anos



,  MARAVILHA 2 DE OUTUBRO DE 202114

#compreonline
www.superiguatemi.com.br

Nos últimos 12 meses 
o Cartão Útil movimentou 
R$ 2.239.274,16 em Maravi-
lha. A Família Cartões Útil 
são uma de gestão de bene-
fícios que permitem ao em-
pregador informatizar o sis-
tema de vales empresa, além 
da gestão de convênios com 
supermercados, farmácias, 
postos de combustíveis e 
outras atividades. Ao mes-
mo tempo, os cartões pro-
movem o desenvolvimento 
do comércio local, pois cre-
denciam as empresas locais 
e regionais como aptas a re-
ceberem o Útil como forma 
de pagamento. O desconto é 
feito em folha de pagamen-
to, sem ônus adicional para 
a sua empresa nem para os 

seus colaboradores.
A solução empresarial 

pertence a Federação das 
Associações Empresariais 
de Santa Catarina (Facisc) e 
em Maravilha o setor comer-
cial da entidade trabalha de 
forma ativa para impulsio-
nar o número de usuários. 
“O Útil tem muitas vanta-
gens ao empregador e ao 
funcionário. Hoje empresas 
de grande e pequeno por-
te adquirem o benefício que 
também reforça a importân-
cia do comércio local”, dis-
se Kelly Regner, responsável 
pelo setor no município. 

FAMÍLIA 
ÚTIL CARD

A Associação Empresa-

Família Útil contempla vários modelos do cartão

SOLUÇÃO EMPRESARIAL Sem custos adicionais para empregadores e empregados, o cartão oferece vários benefícios 

Cartão Útil já movimentou mais de 
R$ 2 milhões em Maravilha

rial trabalha com a família 
Útil que contempla vários 
modelos do cartão. Um de-

les é o Útil Card, para vales 
e adiantamentos salariais, 
Útil Alimentação, que aten-
de as modalidades do Pro-
grama de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) e o Útil 

Prêmio, que permite pre-
miar ou comissionar o fun-
cionário, sem vinculação na 
folha de pagamento. Para 
fazer parte do programa, 
a empresa deve entrar em 

Útil Card –R$ 
272.855,84

Útil Prêmio – R$ 
400.126,22

Útil Alimentação 
–R$ 1.566.292,10

TOTAL - 
R$ 2.239.274,16

- Menores taxas administrativas do Mercado, média de 2,18%;

- Cartões possuem integração com os principais sistemas de vendas e são 
compatíveis com as máquinas da Cielo;

- Possibilidade de realizar venda através do seu Smartphone (Android) 
utilizando o app Útil Play;

- Controle e gestão através da internet, sistema online para acompanhamento 
das vendas e prazos de pagamento;

- Garantia de recebimento mensal;

- Sem custo de implantação;

- Fideliza os atuais e conquista novos clientes, além de fortalecer a economia local.

contato com o setor comer-
cial da Associação de Mara-
vilha pelo (49) 98817 3835.

BENEFÍCIOS

MOVIMENTO 
ECONOMICO 
NOS ÚLTIMOS 
12 MESES

Divulgação
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Proprietário da Franquia em Maravilha, Mateus Pedron Tessele

Chegamos em
MARAVILHA!

Baixe o app e peça
delivery online!

Use o cupom: #OLIDERP10 

20% de desconto
no seu primeiro
pedido no app!

Aplicativo mais completo do 
Brasil, Pedidos10 começa 
atendimento em Maravilha

DELIVERY

CARINE ARENHARDT 

Inaugurou na quinta-feira (30), em Maravilha, a franquia do 
aplicativo Pedidos10, considerado o mais completo do Brasil. O 
aplicativo de delivery não engloba apenas bares e restaurantes, 
mas também farmácias, mercados, petshop, agropecuárias, entre 
outros ramos de empresas. 

Mateus Pedron Tessele é o proprietário da franquia em Mara-
vilha e destaca que já são 25 parceiros cadastrados no município. 
O aplicativo pode ser encontrado no link www.Pedidos10.com.br/
app, onde consta a relação das empresas participantes. 

Para o cliente, não há nenhum custo adicional ao fazer o pe-
dido pelo aplicativo e há ainda a vantagem de encontrar promo-
ções e descontos exclusivos do Pedidos10, que podem também ser 
acompanhados via rede social - @pedidos10_maravilha. 

PORQUE OPTAR PELO PEDIDOS10?

SISTEMA DE FRANQUIAS 

Além de englobar vários setores, o aplicativo oferece inúmeras 
vantagens para as empresas. Os colaboradores da franquia em 
Maravilha oferecem suporte para atendimento exclusivo aos  
parceiros 24 horas por dia e sete dias por semana. A equipe 
também faz o cadastramento e manutenção dos cardápios, 
desenvolve artes on-line e offline customizadas com a marca 
do parceiro, e a gestão da rede social local, onde as divulgações 
são exclusivamente voltadas para a cidade.
O aplicativo também oferece desenvolvimento de App 
próprio para estabelecimentos, PDV - sistema gerencial 
para bares e restaurantes, logística própria com sistema de 
entregas e BOT para WhatsApp (auto atendimento através 
de robô de Whats App). 
Novas empresas interessadas na parceria com o aplicativo 
podem entrar em contato pelo Whats App (49) 9 9908 9984 
ou (49) 9 9979 9479.

O aplicativo foi criado em Brusque/SC há sete anos a partir de 
2019 começou a expansão no modelo de franquias. 
Adquirida por cidade, após a compra da franquia o 
proprietário passa a ser responsável por toda gestão do 
negócio, desde a venda dos produtos (comercial), até parte 
de gerenciamento de redes sociais, Mkt local, financeiro 
e suporte. “A franqueadora é responsável apenas pela 
tecnologia e desenvolvimento e nós pagamos royalties por 
isso”, explica Mateus. 
Ele também é o proprietário das franquias do aplicativo em 
Xanxerê e Xaxim. “A região chamou atenção nossa quando 
compramos a cidade de Xanxerê, a qual foi a primeira cidade 
no modelo de franquias que hoje é referência no Brasil”, 
afirma. 

Divulgação
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

REFLEXÕES SOBRE O ORGULHO

Estava refletindo sobre algumas atitudes minhas, aque-
la conversa interna tão importante, e aí me dei conta: estou 
sendo orgulhosa. Aquilo foi bem forte em mim, até porque, 
como admitir assim que estava sendo orgulhosa em tal situ-
ação? Mas era fato que estava. 

O fato é que o orgulho muitas vezes está mascarado e é 
difícil de identificar, algumas vezes apoiando-nos em áreas 
nossas menos orgulhosas, para comprovarmos, equivocada-
mente, a ausência do orgulho, ignorando, por outro lado, na 
maioria das vezes inconscientemente, as diversas outras fa-
cetas desse vício, que reina em nós, como por exemplo: 

- Afirmamos que não somos orgulhosos, justificando 
que não fazemos questão de sermos reconhecidos pelos atos 
importantes que fazemos; 

- Procuramos convencer as pessoas de que não adota-
mos o orgulho, explicando que tratamos os outros com res-
peito, mas, em contrapartida, desenvolvemos um apego do-
entio a nós mesmos, caindo no narcisismo; 

- Não aceitamos o rótulo de orgulhosos, mostrando que 
preferimos uma vida tranquila, sem disputas sociais promo-
vidas pelo ego exacerbado, mas, trancafiados em nossos pa-
lacetes, sentimos prazer em possuir bens materiais raros e 
caríssimos, dando mostras de que a opulência nos acompa-
nha de perto. 

O fato é que o orgulho possui muitos braços que nos en-
volvem de maneira ardilosa e disfarçada. É quase impossível 
estarmos totalmente livres dele, considerando-se o grau de 
evolução no qual nos encontramos. 

Assim, antes de balançarmos a cabeça, de um lado para 
outro, negando que sejamos orgulhosos, eu proponho um 
desafio: pensar bastante sobre cada uma das vertentes do 
orgulho que citei, já que entre ser orgulhoso e continuar ilu-
dindo-se, acreditando-se imune a esse sentimento, ou des-
cobrir-se orgulhoso e surpreender-se com isso, a segunda 
é melhor, segundo meu ponto de vista, pois nos abre novas 
portas para trabalharmos com essas informações recentes 
sobre nós mesmos, podendo melhorar nossa vida, já que as 
consequências nunca são boas. 

Para finalizar deixo uma frase de Joanna de Angelis, 
no livro Psicologia da Gratidão, psicografado por Dival-
do Franco: 

“Indispensável a coragem para os enfrentamentos e 
a conscientização de que todos são débeis e erram, não se 
apoiando nas bengalas do desculpismo e do acanhamento, 
porquanto o processo de evolução é feito de sucessos e de insu-
cessos, não se permitindo os julgamentos hediondos e oriun-
dos do complexo de inferioridade, desprendendo-se das pai-
xões às quais se aferra (p.54).” 

A prefeitura de Mara-
vilha, Amarap, Copamar e 
Caoma realizaram no últi-
mo sábado (25), no Espa-
ço Criança Sorriso, a Feira 
do Artesanato, Agricultu-
ra Familiar, Agroecologia 
e Ornamentais. Foram ex-
postos e também vendidos 
itens como produtos colo-
niais, peças de artesana-
to, plantas como orquídeas, 
suculentas. Ainda, a pro-
gramação contou com o Se-
minário dos Produtos Agro-
ecológicos organizado pela 
Secretaria de Agricultura e 
Meio Ambiente.

A feira teve o objetivo 
de divulgar todos os pro-
dutos e o trabalho realiza-
do pelas entidades que par-

SUCESSO Evento marca volta de eventos ao ar livre e valorização 
de artistas e produtores

Maravilha realiza Feira do 
Artesanato, Agricultura Familiar, 
Agroecologia e Ornamentais

ticipam do evento. Um café 
colonial também foi reali-
zado com venda de kits 
para consumo no local. 

Ainda, os três vence-
dores da categoria adulta 
do Festival da Canção Ci-
dade das Crianças, dupla 

Rubiane e Adriano, Ana 
Caroline Heller e Katiucia 
Regina, realizaram apre-
sentações.

Diversas pessoas passaram pelo Espaço Criança Sorriso durante o evento

Gabriela Kreutz

Anunciado há uma se-
mana, a maior ação zera 
fila da Secretaria de Saú-
de de Maravilha já come-
çou a atender as demandas 
da população. Conforme 
a secretária, Miriane Sar-
tori, mais de 500 ordens, 
autorizando os procedi-
mentos, já foram entre-
gues pelo município. 

Ao todo, serão mais de 6 
mil procedimentos de saú-

de, contemplados neste 
mutirão. O município obje-
tiva atender todo este pú-
blico até janeiro. O progra-
ma Operação Mais Saúde 
envolve médicos e clíni-
cas privadas de toda a re-
gião que estão sendo con-
tratados pela Secretaria 
Municipal de Saúde.

Todos os exames, con-
sultas, cirurgias e proce-
dimentos de alta e média 

complexidade encaminha-
dos até 30 de setembro de 
2021 serão atendidos e a 
fila será zerada em todas 
as especialidades. Ao todo 
a secretaria estima inves-
tir mais R$ 1,5 milhão nes-
te mutirão. Os procedimen-
tos de responsabilidade do 
Estado, mas devido à de-
mora e pouca expectativa 
em ver os casos atendidos 
o município planejou e or-

ganizou a força tarefa e as-
sumiu os procedimentos.

A secretária Miriane 
ressalta que alguns muní-
cipes que estavam aguar-
dando pelos procedimen-
tos e foram chamados pelo 
município nestes últimos 
dias não compareceram 
para retirar a autorização. 
Ela pede que todos entrem 
em contato com o municí-
pio, dando uma resposta. 

MUTIRÃO 
Secretaria de Saúde já entregou mais de 
500 ordens para procedimentos 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

O QUE SÃO OS ESTILOS 
DE MODA UNIVERSAIS?
Um estilo de moda não 

precisa ser algo defi nitivo, 
com um rótulo, uma catego-
ria. É muito comum, ao pas-
sar dos anos, que a gente 
mude de estilo de acordo com 
a fase da vida, porque nossos 
gostos e preferências mudam 
o tempo todo. Há quem goste 
de misturar tendências e esti-
los ou mesmo vestir algo dife-
rente a cada dia.

Mas há sete pré-defi ni-
ções de estilos que nos aju-
dam a identifi car personali-
dades e, a partir daí, encontrar 
um estilo próprio, baseado no 
que funciona para cada pes-
soa e o que a faz se sentir bem 
consigo mesma. Os sete esti-
los universais, como são cha-
mados, podem ser mistura-
dos e combinados entre si, 
assim como qualquer estilo. 
Não há uma regra!

1. Clássico
O estilo clássico é aquele 
de quem adora alfaiatarias, 
linhas retas e cores mais 
sóbrias, como o preto, 
o branco e o cinza. Vai 
muito bem no ambiente de 
trabalho, mas não se prende 
ao escritório: quem tem 
um estilo clássico gosta de 
uma sobriedade elegante no 
look e investe em tecidos de 
bom caimento e qualidade.
Alguns exemplos no 
guarda-roupa de quem 
tem o estilo clássico são: 
saia lápis, camisas, calças 
de alfaiataria, terninhos e 
blazers. 

2. Criativo
A proposta de quem tem 
um estilo criativo é brincar 
com cores, formas, texturas 
e estampas. Bem diferente 
do estilo clássico, o estilo 
criativo é mais ousado e 

mistura estilos e épocas, 
mesmo em ambientes mais 
formais, apenas adaptando 
a dose de criatividade, se 
necessário.
Sendo assim, estão 
presentes no estilo criativo: 
estampas de todos os 
tamanhos como o animal 
print, o floral e o geométrico, 
misturas de jeans com 
tecidos fluidos e peças 
clássicas com tênis.

3. Elegante
O estilo elegante transborda 
sofisticação, o que não 
está ligado diretamente 
ao preço de uma peça 
de roupa ou acessório. 
Mesmo assim, quem tem 
um estilo de moda elegante 
costuma investir um pouco 
mais em bons tecidos, de 
caimento impecável, além 
de acessórios e sapatos 
atemporais.

Assim como o estilo 
clássico, faz uso 
de alfaiatarias, mas 
em designs mais 
contemporâneos. Para 
quem tem um estilo 
elegante, vai bem aquele 
acessório que imita joia (ou 
uma joia autêntica!), looks 
preto e branco, estampas 
discretas, além de vestidos 
e camisas de tecidos 
nobres.

4. Esportivo
Tão despojadas quanto 
quem tem um estilo mais 
criativo, pessoas com o 
estilo esportivo prezam pelo 
conforto e casualidade do 
look, em todas as ocasiões. 
O estilo esportivo também 
é conhecido como estilo 
básico e as palavras de 
ordem para os looks são 
conforto e praticidade.
No estilo esportivo estão 

EXCELENTE FINAL DE SEMANA A TODOS!
Fonte: Priscila Ribeiro/audaces.com

Sete estilos de moda universais: DESCUBRA QUAL É O SEU
Ter um estilo próprio é selecionar, 

dentro do que a moda propõe como 
tendência, aquilo que lhe cai bem e 
vai marcar a sua personalidade, tor-
ná-la única. Apesar da versatilida-

de que a moda oferece para o uso das 
roupas como expressão de quem so-
mos, nem sempre é fácil se encontrar 
em um estilo ou saber o que queremos 
comunicar.

Para isso, foram estudados e de-
senvolvidos sete estilos de moda uni-
versais que costumam representar a 
maioria das pessoas, ou pelo menos 
servir de inspiração para outros estilos.

presentes peças em 
jeans, algodão e outras 
fibras naturais, peças 
frescas e que facilitem a 
movimentação ao longo 
do dia, tênis e sapatos sem 
salto.

5. Moderno
Também conhecido como 
estilo urbano, o estilo 
moderno apresenta muitas 
formas geométricas, 
contraste entre cores, como 
o preto e o branco, designs 
de roupas assimétricos, 
volumosos e com uma 
pegada rocker.
Pessoas de estilo moderno 
amam jeans, peças em 
couro e t-shirts. Também 
não economizam no 
brilho, principalmente os 
metálicos.

6. Romântico
O estilo de moda romântico 
enfatiza a feminilidade, 
com diversos elementos 
de influência vintage, 
como o lady like. Os looks 
românticos costumam ter 
cintura marcada e muita 
inspiração na moda dos 
anos 50 e 60, mas podem 
apresentar um compilado 
de épocas e peças mais 
contemporâneas, sempre 
muito delicadas.
Os principais elementos 
encontrados nas peças 
são: laços, babados, 
rendas, transparências, 
florais delicados, pérolas 

e pedrarias, plissados, 
mangas bufantes, tecidos 
fluídos como tule, cetim e 
chiffon.

7. Sexy
As pessoas de estilo 
sexy ou sensual buscam 
valorizar suas formas 
corporais, principalmente 
com peças que 
deixam o corpo ainda 
mais curvilíneo. As 
características do estilo 
sexy são modelagens 
ajustadas ao corpo, muita 
pele a mostra, como na 
perna e no decote, cintura 
marcada, peças como 
minissaia, decotes frente 
única, jeans justo e tops.

Os estilos acima não são 
os únicos, mas foram pensa-
dos para facilitar quem bus-
ca descobrir o que gosta de 
vestir. É possível que uma 
única pessoa tenha até três 
influências dentre os sete es-
tilos de moda universais. Por 
exemplo:
- Elegante, moderno e 
clássico;
- Criativo, sexy e moderno;
- Romântico, clássico e 
criativo.

Mas ainda não acabou! 
os estilos podem ser infi ni-
tos, justamente pela infl uên-
cia das tendências de moda 
atuais e de outras décadas. A 
moda é cíclica e a sorte é que 
podemos usufruir dela da for-
ma que queremos!
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Doença 
respirató-
ria crônica

Indicam em
quantas

partes o nº
foi dividido

Palavra
final de
orações

Verbo
preferido
do glutão

Lance 
final de
partidas

de xadrez

Ficha mé-
dica com

o histórico
do paciente

Contrário;
desfa-
vorável

"(?) baba!",
expressão

indiana 

Mulher
rabugenta

(?) Lobo: 
apresentou
o "Decora",

no GNT

A viola,
por seu
interior

(?) puro, 
atrativo do

turismo 
ecológico

Eduardo
Noriega,

ator
espanhol

Santa
(abrev.)

Ex-jogador
de futebol

Sufixo de
"tradutor"
Domingo
(abrev.)

O chamado
"bug" de 

um sistema
Ação

Som
próprio 
do gato
Rosto

Ponto de
saque

(inglês)
1ª vogal

(?) Turing,
mate-
mático

britânico

Clube Atlé-
tico Minei-
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carregar
"(?) Bási-
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Caracteriza
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Argola

Lícitos

Isto é
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André (?),
tenista

O menor é
fevereiro

(?) Valver-
de, atriz

O amarelo
e o laranja
no verão
de 2015,
segundo

os "fashio-
nistas"

Diana (?),
cantora

Medida jurídica imposta a acu-
sados de enrique-
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ilícito

(?) Curie,
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a ganhar
um Nobel

Formações 
atmosféri-
cas que,

ao se cho-
carem em
alta velo-
cidade,
podem

originar o
tornado

Bem feito!
(pop.)

Código da
Alemanha

na web

Tesla
(símbolo)
O Deus de

Maomé

 3/ace — bel. 4/alan — ross. 5/favas. 6/megera. 7/adverso. 10/massas de ar — sinestesia.

ESPAÇO GOURMETESPAÇO GOURMET

Chegamos ao famoso 
mês rosa, o mês que muitas 
pessoas usam mais peças 
cor-de-rosa que o restante 
do ano inteiro, por uma cau-
sa nobre que todos conhe-
cemos.

Algo bem comum nesta 
época é usar camisetas fabri-
cadas por uma entidade ou 
empresa, para que essa ação 
em massa contribua para a 
conscientização do diagnós-
tico precoce de câncer de 
mama.

Mas não podemos esque-
cer que a moda é uma forma 
de expressão individual e eu 
acredito que as duas coisas 
podem andar juntas, então 
quero te ajudar a pensar em 
formas de usar a sua camise-
ta do Outubro Rosa de forma 
bem pessoal!

Você pode fazer nós na 
camiseta (bem no centro, 

Formas de personalizar sua camiseta 
da campanha Outubro Rosa

mais para o lado ou nas 
costas) e usar com calças 
ou shorts de cintura alta. 
Pode também usar o tru-
que de amarrar com bor-
rachinha de dinheiro e 
esconder a sobra de teci-
do para dentro da cami-
seta mesmo. Mas se ela 
for um modelo mais lar-
guinho, você ainda pode 
fazer um nó bem no meio 
da parte frontal, só que in-
ternamente. O efeito fi ca 
lindo!

Além disso, você pode 

customizar mesmo a sua 
camiseta! Bordar algumas 
pedrarias nos ombros, ao 
redor da gola ou na parte 
frontal. Fazer recortes dife-
renciados. Fazer nós e co-
locar para tingir levemente 
ou alvejar, pra dar o efeito 
tie dye.

Inspire-se nas fo-
tos que escolhi e solte sua 
criatividade! Se precisar 
de mais inspirações, basta 
procurar por “customizar 
camiseta” no Google, You-
tube ou Pinterest.

INGREDIENTES
1 maço de espinafre limpo
2 colheres de sopa de manteiga
2 colheres de sopa de farinha de trigo
1 xícara de chá de leite quente
4 ovos, claras e gemas separadas
Sal a gosto
1 colher de chá de fermento em pó
Queijo parmesão ralado, orégano ou outros temperinhos a gosto

SOUFLÉ DE ESPINAFRE

MODO DE PREPARO
Refogar o espinafre em azeite e 

alho e reservar, espremer bem, retiran-
do a água que se forma. Levar ao fogo a 
manteiga com a farinha de trigo e deixar 
dourar. Juntar o leite e deixar engrossar. 
Retirar do fogo, deixar amornar e juntar 
as gemas, o queijo parmesão ralado, o 
espinafre bem picadinho, o sal, o fermento em pó e 
as claras em neve. Colocar em um recipiente untado 

com margarina e polvilhado com queijo ralado e le-
var ao forno pré-aquecido por aproximadamente 40 
minutos. Retirar e servir imediatamente.



,  MARAVILHA 2 DE OUTUBRO DE 2021 19

Vitrine

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

Quem completou mais um ano de vida 
no último dia 22 foi Terezinha Pederseti, 
Parabéns, muitos anos de vida. Homenagem 
da família e amigos. 

Os parabéns vão para as 
colaboradoras do grupo WH 
Comunicações Simone Hubner (30), 
e Camilla Constantin (01). Votos de 
felicidades, e realizações. Homenagem 
do grupo WH Comunicações. 

Neste dia 29, as gêmeas Schayane e Mayara completam mais um ano 
de vida. Que todas as alegrias desse mundo estejam sempre ao lado de 
vocês. Felicidades! 

Jandrei, Parabéns pelo seu aniversário! 
Que a sua vida seja sempre abençoada por 
felicidade, saúde, amor, e sucesso.

Chancarline, Feliz aniversário! Que 
Deus em sua infinita bondade lhe dê 
tudo de bom. Que você tenha muita 
alegria, paz, saúde e felicidade. 
Parabéns!
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Está marcada para o 
próximo sábado (2) a 
divulgação dos vencedores 
do 22º Prêmio Adjori/
SC de Jornalismo, maior 
concurso da imprensa 
catarinense. Durante o 
evento serão conhecidos os 
jornais e portais premiados 
em 16 categorias de quatro 
áreas: Jornalismo Impres-
so, Jornalismo Online, 
Publicidade, e Área Acadê-
mica. Mais de 290 traba-
lhos foram inscritos por 41 
veículos de comunicação e 
avaliados por 55 jurados.

Os jornais que acu-
mularem as melhores 
pontuações no Jornalismo 

Impresso, Jornalismo 
Online e Publicidade 
disputam o Pena de Ouro, 
que reconhece os melhores 
de cada área. 

Devido às restrições 
impostas pela pandemia 
de Covid-19, a cerimônia 

ocorrerá de forma presen-
cial e virtual: os postulan-
tes ao Prêmio estarão in 
loco, no Faial Prime Suítes, 
em Florianópolis; já os 
convidados e público em 
geral participam de forma 
remota.

"Esta edição do Prêmio 
será especial já que vamos 
reconhecer o trabalho 
daqueles que fizeram as 
melhores produções em 
meio à maior crise sanitá-
ria da história. Passamos 
por um momento desa-
fiador para a imprensa em 
que mostramos o valor da 
notícia e do jornal local. 
É um momento de muito 
orgulho para nós", disse o 
presidente da Associação 
dos Jornais do Interior de 
Santa Catarina (Adjori/
SC), José Roberto Des-
champs. A solenidade será 
transmitida ao vivo pelo 
portal rcnonline.com.br.

Edição 646 | rcnonline.com.br

A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

ARQUIVO/ADJORI/SC

Vem aí o 22º Prêmio Adjori de Jornalismo

OS APOIADORES DO PRÊMIO

Presente às crianças
Pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços 

e Turismo (Fecomércio/SC) mostrou que em 68,8% das 
compras de Dia das Crianças o(a) presenteado(a) não 
acompanhará a aquisição do presente. Apenas 27% levará 
o filho, neto ou outro para a compra. Além disso, 57,5% 
dos entrevistados diz que a criança não escolherá o pre-
sente, contra 42,5% que afirma que comprará o que o(a) 
presenteado(a) definir. 

Maior concurso da imprensa de Santa Catarina anunciará os vencedores neste sábado (2), em cerimônia transmitida ao vivo

Planejamento garante saúde financeira
Para evitar que dívidas 

de consumidores acabem 
na Justiça, a educadora 
financeira do Sicoob, Lou-
ize Oliveira, lembra que 
o primeiro passo de um 
planejamento financeiro 
é organizar o orçamento 
familiar destacando des-
pesas e receitas. Segundo 
a educadora, com isso em 
mãos é possível analisar 

a situação financeira de 
forma efetiva. "É preciso 
avaliar as dívidas consi-
derando valor mensal de 
parcela, quantidade em 

atraso, parcelas que vão 
vencer, taxas de juros, 
mora e multa", destaca. 
Com base nessas informa-
ções é recomendado criar 
uma lista de prioridades, 
como dívidas que podem 
ser quitadas a curto prazo, 
quais precisam ser rene-
gociadas, e se há possibi-
lidade de conseguir uma 
renda extra.

Apesar do avanço da vacinação 
contra a Covid-19 em Santa Catarina, 
as autoridades de saúde do Estado não 
descartam uma nova onda da doença 
para os próximos meses. As novas 
expectativas levam em consideração países 
da Europa, que mesmo com bons índices 
de vacinação, ainda têm crescimento no 
número de registros da Covid. O novo 
cenário, no entanto, é marcado pelo baixo 
volume de óbitos: como a vacina protege 
contra casos graves, a tendência projetada 
é aumento de infectados, mas sem impacto 
direto na letalidade. 

Desde agosto, 
quando foi lançado o 
programa SC Mais Renda 
Empresarial, o Banco 
de Desenvolvimento 
Regional do Extremo Sul 
(BRDE) aprovou mais 
de 776 operações em 134 
cidades, disponibilizando 
cerca de R$ 65 milhões 
em financiamentos. O 
recurso, que tem juros 
subsidiados, ajuda 
principalmente os micro 
e pequenos. O programa 
contempla empresas de 
turismo, eventos, bares, 
restaurantes, transportes, 
salões de beleza, educação, 
confecções, entre outros.

CRISTIANO ANDUJAR/PMF

Aberta a corrida pela OAB
Em meio à corrida para as eleições da Ordem dos 

Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB/SC), o ad-
vogado criminalista Hélio Brasil colocará mais uma vez o 
nome à disposição da categoria para assumir a presidên-
cia da entidade. Segundo ele, nas conversas preliminares 
que tem feito junto a escritórios de advocacia, os associa-
dos estão se sentido "abandonados" e "insatisfeitos" com a 
atual gestão OAB/SC. "Estamos ouvindo as bases", diz. 

Fortalecimento do GNV em SC
Em reunião da Asso-

ciação Catarinense dos 
Organismos de Inspeção 
(Acoi/SC), Associação de 
Convertedoras de Gás Na-
tural Veicular (ACGNV), 
e o presidente da Compa-
nhia de Gás de Santa Ca-
tarina (SCGÁS), Willian 
Anderson Lehmkuhl, foi 

discutido o fortalecimento 
e a segurança da cadeia 
de Gás Natural Veicular 

(GNV) em Santa Catarina. 
“Nos próximos anos, ire-
mos abrir 25 novos postos 
de GNV em Santa Catari-
na e queremos fortalecer 
cada vez mais a cadeia do 
combustível no Estado", 
disse Lehmkuhl. Atual-
mente, são 139 postos em 
50 cidades. 

Fiesc entrega Ordem do Mérito Industrial
AFiesc entregará a Or-

dem do Mérito Industrial 
de Santa Catarina em so-
lenidade marcada para 22 
de outubro. Serão conde-
corados os industriais Fer-

nando de Rizzo (Tupy,), 
Gelson Dalla Costa (Apti 
Alimentos), Júlio Tedesco 
(in memoriam - Grupo Te-
desco), Sirivaldo Barbieri 
(Pioneiro Baterias), Salézio 

Martins (Grupo Kyly), 
Ricardo Minatto Bran-
dão (Brametal), além de 
Vicente Donini, do Grupo 
Marisol, que receberá 
homenagem da CNI. 
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CAMILLA CONSTANTIN

O Dia da Secretária é comemora-
do em 30 de setembro, como forma 
de reconhecimento e valorização, re-
alçando a importância deste trabalho 
para o bom funcionamento das em-
presas. Para quem deseja seguir nes-
sa área, existem formações específi -
cas para capacitação. 

O Instituto Mix, localizado na 
Rua Irmã Maria Borja, conta com 
os cursos de secretariado executi-
vo e administração executiva, ambos 
com conteúdos relevantes para atuar 
neste segmento. 

SECRETARIADO EXECUTIVO
O curso: Tem por objetivo preparar 
o aluno para ingressar no mercado 
de trabalho com atribuições 
diferenciadas, podendo gerenciar 
as informações e os serviços, fazer 
assessoria nos planejamentos e 
organização das rotinas de trabalho 
dentro de qualquer organização. 
Duração: Aproximadamente 20 
meses (carga horária: 162 horas). 

Uma aula por semana.
Conteúdo: Windows 10, Word 
2016, Excel 2016, PowerPoint 2016, 
Internet, Digitação, Secretariado 2.0, 
Gestão de Pessoas, Departamento 
de Pessoas, Contabilidade com 
Escrituração Fiscal e Matemática 
Financeira. 

ADMINISTRAÇÃO EXECUTIVA
O curso: Com este curso você 
irá aprender como administrar 
corretamente um negócio e se 
diferenciar no mercado de trabalho. 
Duração: Aproximadamente oito 
meses (carga horária: 90 horas). 
Uma aula por semana.
Conteúdo: Administração de 
Empresas, Departamento de 
Gestão de Pessoas (também 
com cálculos trabalhistas, 
como folha de pagamento e 
férias), Administração Tributária 
e Secretariado e Assessoria 
Administrativa, em que o aluno 
aprenderá como contribuir 
para o funcionamento eficaz 
de uma empresa. Instituto Mix de Profissões fica localizado na Rua Irmã Maria Borja

Data é lembrada 
anualmente em 30 de 

setembro como forma de 
homenagear a categoria

Instituto Mix 
oferece cursos 
de capacitação 
em secretariado

O Instituto Mix de Profissões, 
maior escola de cursos 
profissionalizantes do 
Brasil, já matriculou mais 
de um milhão de alunos, 
contando com mais de 600 
unidades no país. Com a 
missão de transformar a 
vida das pessoas por meio 
da educação profissional, 
possui mais de 200 cursos 

nas áreas de Beleza, 
Gastronomia, Saúde, 
Administração, Tecnologia, 
Idiomas, Construção Civil, 
Moda, Turismo e Hotelaria, 
Indústria e Mecânica.
Os alunos contam com 
diversos diferenciais, entre 
eles estrutura de qualidade, 
material didático moderno 
e personalizado, portal do 

aluno, reposição de aulas, 
instrutores e colaboradores 
certificados, garantia de 
aprendizagem e muito 
mais. “Venha você também 
conhecer o jeito IM de Ser 
e dar o primeiro passo na 
realização dos seus sonhos, 
afinal o Instituto Mix é para 
você que sabe onde quer 
chegar”, convidam.

INSTITUTO MIX

Arquivo/O Líder

DIA DA SECRETÁRIA
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MUNICÍPIOS
PARCERIA

IRACEMINHA

Município apoiará evento 
Empreendedorismo e Negócios

Alunos recebem orientações sobre educação financeira

A prefeita de Cunha Porã 
Luzia Iliane Vacarin e o secre-
tário de Desenvolvimento Eco-
nômico Ariel Henn, receberam 
no gabinete na segunda-feira 
(27), o presidente da CDL Van-
demir Zingler, o vice Jandir Jan-
dt e o Distrital da entidade Aliceo 
Vacarin, que fizeram um agra-
decimento ao apoio e a parce-
ria do município ao evento “Em-
preendedorismo e Negócios”.

O evento terá sua segun-
da edição este ano, trazen-
do oportunidade de conhe-
cimento, desenvolvimento e 
crescimento na área de negó-
cios. Por fim, aproveitando o 
encontro o presidente e o vice 
agradeceram a administração 
pela compra da nova área in-
dustrial, sendo esta uma das 
grandes bandeiras do em-
presariado do município. 

Ingressos do evento foram entregues para a Luzia
Momento de descerramento da placa inaugural do ginásio de esportes

Acesso a Linha Coroa da Serra recebeu melhorias Câmara de Vereadores e Secretaria da Agricultura terão espaço novo

Jornal O Líder foi um dos jornais analisado pelos alunos 

Divulgação

Na tarde de terça-fei-
ra (28), a turma de Prote-
tores Ambientais de Irace-
minha visitaram a Câmara 
de Vereadores do muni-
cípio, onde tiveram uma 
aula sobre educação fi-
nanceira.  A aula foi mi-
nistrada pelas colabo-
radoras Eliéges Flesch e 
Elisiane Dross Pohl do 
Siccob Credial, patrocina-
dor do programa Protetor 
Ambiental no município. Turma de Protetores Ambientais com os representantes do Sicoob

Divulgação

Na quarta-feira (29), o 
município de Tigrinhos co-
memorou 26 anos de eman-
cipação politica adminis-
trativa e para celebrar a 
data a administração reali-
zou inaugurações de várias 
obras que irão beneficiar a 
comunidade. 

 Primeiramente ocor-
reu o ato inaugural do cal-
çamento de acesso a Li-
nha Coroa da Serra. O 
trecho conta com mais de 
5.318,85m² e foram apli-
cados R$255.850,00 oriun-
dos de recursos próprios do 
município. 

Em seguida, foi à vez 
de inaugurar a obra de am-
pliação e reforma do Giná-
sio Municipal de Esportes 
Olívio Baczinski. No local 
foram investidos mais de 
R$500 mil de recursos pró-
prios entre a ampliação, 

As professoras do Núcleo 
Escolar Professora Maria Olin-
da Hermann de Iraceminha tra-
balhou com os alunos do 4º 
ano vespertino o gênero notí-
cia. A atividade teve como obje-
tivo levar para os alunos os jor-
nais da região para eles conhecer 
a estrutura como: nome do jor-
nal, data de publicação, núme-
ro de cadernos, quantidade de 
páginas, entre outros itens.  

As educadoras Adriana Pau-
la Seiffert e Marilde Proven-
zi mostraram para os alunos a 

capa e explicaram que as prin-
cipais notícias são apresen-
tadas em tamanho reduzido 
chamando a atenção de lei-
tor para leitura completa. Tam-
bém foi mostrado aos alunos 
à notícia e a função de cada 
parte (corpo, manchete, pa-
rágrafos, interpretação, como 
e onde aconteceu, entre ou-
tros). Adriana relatou que al-
guns alunos nunca tinham lido 
e manipulado um jornal e tive-
ram este momento em sala de 
aula que foi bastante produtivo.

CONHECIMENTO
Atividades com jornais 
são desenvolvidas 
em sala de aula

Divulgação

26 ANOS Todas as obras entregues pela administração foram 
executadas com recursos próprios do município 

Aniversário é marcado 
com inaugurações de obras 

instalação de novos vesti-
ários, banheiros, nova pin-
tura no ginásio, placar ele-
trônico, grades e redes de 
proteção.  

E para finalizar as inau-
gurações, todos se reuni-

ram na nova sede da Câ-
mara de Vereadores e 
Secretaria da Agricultura, 
um amplo espaço prepara-
do para o atendimento ao 
público. A obra não está 
100% concluída, pois ain-

da falta a instalação dos 
móveis no ambiente. No 
espaço serão investidos 
mais de R$1.700 000,00 de 
recursos próprios do mu-
nicípio e economias do Le-
gislativo. 

Fotos: Divulgação
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MUNICÍPIOS

O Dia da Árvore comemo-
rado na última semana e teve 
ação especial realizada pelos 
alunos do Centro Educacional 
Infantil (CEI), Pintinho Ama-
relo de São Miguel da Boa Vis-
ta. As crianças das turmas do 
maternal III, pré I e pré II reali-
zaram o plantio de árvores na-
tivas próximo da estação de tra-
tamento de água do município. 

A diretora do educandá-
rio Tauana Chiesa agradeceu 
as professoras por sempre es-
tarem dispostas a realizar ati-
vidades diferenciadas. “Que-
remos também agradecer a 
Secretaria da Agricultura e 
a administração que dispo-
nibilizaram as plantas. Jun-
tos cuidamos do meio am-
biente”, finaliza Tauana.

Valores foram anunciados durante a visita do governador Carlos Moisés

Deputada estadual Ada 
de Luca
R$100mil - Aquisição 
de equipamentos para a 
Academia de Saúde

INVESTIMENTOS
Município é contemplado com R$ 1 milhão 
do Governo do Estado

O prefeito de Tigrinhos, 
Derli de Oliveira, juntamen-
te com o vice Milton José Hu-
ppes, vereadores e secretários 
participaram do evento com o 
governador do Estado Carlos 
Moisés realizado em Bom Je-
sus do Oeste no último dia 24. 
O chefe do executivo relatou 
que o município foi contem-
plado com seis emendas parla-
mentares. Confira na tabela os 
valores e onde serão investidos. 

Ao todo será destina-
do R$ 1 milhão para inves-
timentos em vários seto-
res no município. O repasse 
dos valores deverá ser re-
alizado em novembro. Deputado estadual Valdir Cobalchini

R$300 mil – Construção do Pórtico e 
melhoria na iluminação pública

Deputado estadual Mauro de Nadal
R$250mil – Reforma e ampliação da 
Secretaria de Educação

Deputado estadual Maurício Eskudlark
R$100mil – Construção de campo society

Deputado estadual Fabiano da Luz
R$100mil – Aquisição de equipamentos para a rede 
municipal de ensino
R$150mil – Construção de quadra de tênis e de areia

Divulgação

Divulgação

MEIO AMBIENTE

RECURSOS 

Crianças fazem o plantio 
de árvores nativas 

Emendas parlamentares 
são destinadas para São 
Miguel da Boa Vista 

Atividade foi realizada próximo a estação de tratamento de água

Ao todo são 9,4 hectares de terra que será instalado o novo parque industrial

Divulgação

Divulgação

A administração de Cunha 
Porã investiu R$ 2.450,00 mi-
lhões na aquisição de um espa-
ço para a nova área industrial 
do município. Desse valor, R$ 1 
milhão são oriundos da emen-
da impositiva do deputado es-
tadual Marcos Vieira (PSDB), e 
o restante de recursos próprios 
do município.

 A nova área está localiza-
da ao lado da área industrial 
número 01. Esse espaço mede 
94.043,67 m² e tem mapea-
dos 22 lotes, sendo o menor de 
1.800 m². A prefeita Luzia Vaca-
rin destaca que já há 12 empre-
sas do município que desejam 
investir no local, e outras em-
presas de fora que manifesta-
ram interesse.

 A prefeita Luzia Vacarin sa-
lienta que essa compra é um 
presente para cada cunhapo-
rense, pois toda comunidade 
ganha com esse investimento. 
“A população ganhará empre-
go e os empresários vão ganhar 
um espaço digno para suas em-
presas. Estamos falando de 

CRESCIMENTO Mais de R$ 2 milhões foram investidos para aquisição do 
novo espaço que tem 22 lotes 

Nova área industrial é 
adquirida em Cunha Porã

uma nova visão de Cunha Porã, 
e isso mostra a nossa forma de 
administrar. Hoje devolvemos 
ao povo parte dessa esperan-
ça de um município melhor, de 
mais recursos, mais emprego e 
mais dignidade”, complementa.

Conforme o secretário da 
Indústria e Comércio, Ariel 
Henn, desde o início desta ges-
tão em janeiro foi discutida a 
necessidade de crescimento e 
expansão do município. “Nós 

temos várias empresas aqui e 
elas precisam expandir e, para 
isso, necessitam de um espaço 
em área industrial e hoje ela se 
efetiva. Nosso propósito é atrair 
os empresários do município 
para que eles cresçam e, poste-
riormente, a vinda de novos in-
vestidores”, argumenta.

Segundo o vice-prefeito, 
Rafael Augusto Böer (Rafão), a 
nova área industrial será mo-
derna e com toda a infraestru-

tura necessária para compor-
tar as empresas investidoras. 
“Vamos fazer um trabalho via-
bilizando com o Estado recur-
sos para que a gente consiga 
uma infraestrutura completa 
da área industrial, que seria as-
faltar toda ela e a perimetral, a 
instalação de iluminação de 
lâmpadas de LED, e também 
hidrantes para prevenção de in-
cêndios, além de calçadas com 
acessibilidade”, explica.

Na última semana as li-
deranças do Executivo e Le-
gislativo de São Miguel 
da Boa Vista acompanha-
ram a visita do governa-
dor Carlos Moisés em Ro-
melândia. Na oportunidade 
receberam o anúncio de va-
lores que estarão disponí-
vel final de novembro. 

Conforme o prefeito Van-
derlei Bonaldo o municí-
pio foi contemplado com R$ 
150 mil de emenda do de-
putado estadual e presiden-
te da Assembleia Legislati-
va de Santa Catarina, Mauro 
de Nadal, para investir em 
calçamento com pedras ir-
regulares; deputado esta-
dual, Fabiano da Luz R$ 450 

mil para aquisição de um ca-
minhão caçamba e mais R$ 
350 mil para Educação. 

O deputado estadu-
al Maurício Eskudlark dis-
ponibilizou R$ 200 mil para 
aquisição de uma ambu-
lância; deputado Valdir Co-
balchini sinalizou valor de 
R$ 300 mil para a aquisi-
ção de uma retroescavadei-
ra; Altair Silva disponibilizou 
via convênio com a Secre-
tária Estadual da Agricultu-
ra R$ 200 mil para aquisi-
ção de uma retroescavadeira. 
Na oportunidade o governa-
dor também entregou o pro-
jeto para licitação da rodo-
via SC 492 entre São Miguel 
da Boa Vista e Romelândia. 

Prefeito e demais lideranças acompanharam o ato realizado em Romelândia
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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

LADO A LADO COM OUTRO VEÍCULO

Quem nunca encarou uma fi la de veículos durante uma viagem, 
aguardando pacientemente o momento oportuno para realizar a ul-
trapassagem, tendo, num ponto propício da via, seu objetivo frustra-
do por um caminhão de carga que iniciou a manobra sobre outro 
caminhão, mas não conseguiu concluí-la por falta de velocidade su-
fi ciente?

Essa cena não é rara de ocorrer nas rodovias. Veículos sem a ve-
locidade sufi ciente acabam comprometendo a fl uidez e a segurança 
do trânsito porque, na tentativa de ultrapassar, impedem os demais 
veículos de realizarem semelhante manobra, ao passo que empare-
lham com outro caminhão obstruindo totalmente o ponto de ultra-
passagem.

O Código de Trânsito Brasileiro proíbe semelhante conduta. 
Não só os condutores de caminhões devem abster-se deste procedi-
mento, mas qualquer outro condutor de automotor deve preocupar-
-se em não interromper ou perturbar o fl uxo do trânsito. Neste senti-
do, não é admissível que numa via com duas pistas os condutores de 
veículos emparelhem para manter diálogos, gesticular, ou por mero 
capricho.

Transitar ao lado de outro veículo, interrompendo ou pertur-
bando o trânsito é infração de natureza média (quatro pontos), pas-
sível de multa no valor de 130,16.   

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Polícia de Ma-
ravilha, prendeu na quarta-
-feira (30) um homem de 41 
anos por envolvimento em di-
versos furtos à residência, 
no interior de Iraceminha.

Durante os meses de ju-
lho e agosto, ocorreram pelo 
menos cinco furtos em pro-
priedades, localizadas no in-

terior de Iraceminha. Os cri-
mes foram praticados durante 
o dia, quando os moradores 
não estavam em suas casas.

Após investigação realiza-
da pela Polícia Civil, foi possível 
identifi car o suspeito de cometer 
dos crimes, o qual já possui di-
versos antecedentes por furto e 
estava em liberdade provisória.

Diante das informações, re-

presentou-se pela prisão do in-
vestigado, sendo o pedido de-
ferido pelo Poder Judiciário.

A Polícia Civil localizou e 
prendeu o suspeito no bair-
ro Bela Vista, em Maravilha

Após os procedimen-
tos, o preso foi encaminha-
do à Unidade Prisional Ma-
ravilha, onde permanecerá 
à disposição da Justiça.

Policiais rodoviários fe-
derais apreenderam na noi-
te de terça (28), na BR 282 
em Maravilha, 340 garra-
fas de vinho importadas ir-
regularmente. O motoris-
ta de um Vectra, placas de 
Novo Hamburgo, não obe-
deceu a ordem de parada e 
fugiu em alta velocidade. 

Depois de quatro quilô-
metros, ele saiu da rodovia, 
entrou em uma estrada ru-
ral e foi alcançado ao tentar 
entrar em uma propriedade 

particular. O porta-malas e 
o banco traseiro do veículo 
estavam lotados de caixas 
com as bebidas, cobertas 
com lona preta para ten-
tar enganar a fiscalização.

A carga foi entregue à 
Receita Federal em Dio-
nísio Cerqueira. O mo-
torista e o passageiro 
vão responder pelo cri-
me de descaminho.

INVESTIGAÇÃO
Polícia Civil prende suspeito de furtos à 
residência em Iraceminha

TRÂNSITO Local é conhecido por vários acidentes graves na SC-161

Carreta explode após acidente na 
Curva da Morte em Romelândia

As imagens do aciden-
te na Curva da Morte, na SC-
161, em Romelândia, são im-
pressionantes e circularam a 
região nesta semana. O aci-
dente foi gravado pelo celu-
lar de um motorista que via-
java logo atrás da carreta que 
sofreu o acidente às 17h50 de 
terça-feira (28).

O motorista perdeu o 
controle ao descer a rodovia 
e não conseguiu fazer a cur-
va, saindo pista e tomban-
do. Após bater contra carros 
velhos e um galpão, a carre-
ta explodiu e criou um “cogu-
melo de fogo” no ar. 

Ao perceber que a carre-
ta estava desgovernada e não 

conseguiria controlar, o moto-
rista saltou da cabine antes da 
explosão, conseguindo salvar a 
própria vida. O motorista, um 
argentino de 43 anos, teve ape-
nas escoriações pelo corpo. 

A carreta estava carregada 
de farinha.

Corpo de Bombeiros, Po-
lícia Militar e Polícia Mili-
tar Rodoviária atenderam a 
ocorrência.

Fotos: João Rodrigues da Fonseca

Carreta bateu contra galpão e carros velhos que estavam no local antes de explodir

Carro capotou e ficou com as rodas para cima

Motorista que seguia atrás flagrou momento da explosão da carreta

BR-282
PRF apreende vinho 
argentino em Maravilha

Produto foi apreendido e 
encaminhado para a Receita Federal

PRFSUSTO
Saída de pista é 
registrada na BR-282 

Um acidente de trânsi-
to foi registrado na manhã de 
ontem (01) na BR-282 em Ma-
ravilha. Foi uma saída de pis-
ta de um carro com placas 
de São Miguel do Oeste, se-
guida de capotamento.

No veículo, estavam um 
homem e uma mulher, cons-
cientes e orientados. Eles fo-
ram levados para atendimen-
to no Hospital São José.

Corpo de Bombeiros e 
SAMU atenderam a ocorrência.

Ederson Abi /O Líder



,  MARAVILHA 2 DE OUTUBRO DE 2021 25

JAISON BARRETO
O ex-senador Jaison 
Barreto morreu no dia 
26 de setembro, aos 88 

anos, vítima de insuficiência 
cardíaca. Ele foi um dos principais 

líderes do MDB catarinense até a década 
de 1980, concorrendo ao governo com 
Esperidião Amin em 1982. Em duas 
legislaturas exerceu mandato de deputado 
federal e de 1979 a 1987 atuou como 
senador da República.

JANETE MARIA MAYA
Faleceu no dia 23 de setembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
42 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da Linha Sede Rosário, em 
Romelândia, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

EVANIR TEREZINHA DOS SANTOS
Faleceu no dia 24 de setembro, em sua 
residência, aos 67 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica da Linha Polaca, 
em Barra Bonita, e sepultado no cemitério 
municipal.

AMAURI FERREIRA MELLO
Faleceu no dia 25 de setembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
47 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Assembleia de Deus, no Bairro Bela Vista, 

e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

WILMA TEREZINHA MATHIAS DE MOURA
Faleceu no dia 26 de setembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 62 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Cristo Para as 
Nações, no Bairro União, e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

MARFA AMANDA NEUMANN
Faleceu no dia 27 de setembro, em 
Alvorada (RS), aos 96  anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

PLINIO POPP
Faleceu no dia 27 de setembro, em sua 
residência, aos 81 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de Maravilha 
e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha. 

BENO ARENT
Faleceu no dia 27 de setembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 94 
anos. Seu corpo foi sepultado no Cemitério 
São Miguel e Almas de São Miguel do Oeste.

ARDUÍNO LURDO BOTH
Faleceu no dia 28 de setembro, no 
Hospital São Lucas de Guaraciaba, 

OBITUÁRIO
aos 82 anos. Seu corpo foi velado 
na Capela da Linha São Roque, em 
Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

LUIZ BOFF
Faleceu no dia 28 de setembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 91 anos. 
Seu corpo foi velado na Casa Mortuária 
de Guaraciaba e sepultado no cemitério 
municipal.

AVELINO QUEVEDO
Faleceu no dia 29 de setembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 71 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Assembleia 
de Deus da Linha Marmeleiro, em Flor 

do Sertão, e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

EDMAR GUILANDE
Faleceu no dia 29 de setembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 72 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Evangélica da 
Linha Cabeceira do Iraceminha e sepultado 
no cemitério da comunidade. 

ILSE JUNG DREHMER
Faleceu no dia 1° de outubro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 
86 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
do Cemitério Parque Jardim dos Ipês 
e sepultado no cemitério municipal de 
Cunha Porã.

A Secretaria de Saú-
de de Maravilha está com 
programação especial para 
atender os públicos infan-
til e feminino neste mês, 
para celebrar o Dia das 
Crianças e o Outubro Rosa.

No dia 16  acontece o 
Sábado “D”, com atendi-
mento de pediatria, nu-
tricionista e dentista para 
crianças,  atualização da 
caderneta de vacina para 

menores de 15 anos e co-
leta de preventivo e tes-
tes rápidos para o públi-
co feminino. Além disso, o 
evento também terá atra-
ções lúdicas com palha-
ços. O atendimento no dia 
16 acontece das 8h às 15h 
no Centro Especializado 
em Saúde

Nos dias 06, 13, 20 e 27, 
das 17h às 21h, a Unidade 
de Saúde do Bairro Flores-

ta realiza uma programa-
ção referente ao Outubro 
Rosa com coleta de pre-
ventivo, dentista e testes 
rápidos para as mulheres.

Os interessados em 
agendar um atendimento 
podem ligar no 3664 0669 
ou chamar no WhatsApp 9 
8885 4051. Os exames pre-
ventivos também serão re-
alizados sem agendamen-
to prévio.

MARAVILHA Ações lembram o Dia das Crianças e campanha Outubro Rosa

Saúde terá programação especial para crianças e 
mulheres neste mês

No dia 16, o Sábado D, será no Centro Especializado em Saúde 

Reunião foi realizada nesta semana em Maravilha 

Arquivo/O Líder

REUNIÃO 
CDL, Associação Empresarial e Senai debatem falta de mão de obra

Com o objetivo de suprir de-
mandas do município, a CDL e As-
sociação Empresarial de Maravilha 
estiveram em reunião na quarta-
-feira (29) com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial (Se-
nai). Conforme a diretora do proje-
to empreender da CDL e AE, Jessica 
Coan, o encontro debateu a neces-
sidade de mão de obra qualifica-

da no município. “Reunimos par-
te dos 16 núcleos das entidades com 
o Senai. Nossa finalidade é tentar 
encontrar maneiras e trazer mais 
qualificações para a cidade. Hoje 
nossas empresas precisam de pes-
soas capacitadas para trabalhar e 
nós precisamos prepara-las”, disse. 

Uma discussão sobre a temáti-
ca seria realizada na sexta-feira (1º) 

em uma visita na CDL e AE com o 
Secretário de Estado do Desenvol-
vimento Econômico Sustentável de 
Santa Catarina, Luciano Buligon. 
Em razão de outros compromissos o 
encontro foi adiado. Uma das pautas 
da vinda de Bulingon seria a cons-
trução do Centro de Inovação e Tec-
nologia em Maravilha, uma institui-
ção para qualificar os profissionais.

Divulgação
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ESPORTE

Fraiburgo e Pinhalen-
se abriram na noite de sábado 
(26), a primeira partida da de-
cisão da Copa dos Campeões 
da Liga Catarinense de Futsal 
2021. A competição reúne os 
campeões da Série Ouro e Série 
Bronze da temporada passada.

O primeiro jogo aconteceu 
na cidade de Fraiburgo no Cen-
tro de Eventos e teve a Pinha-
lense como vencedora, saindo 
na frente com o placar de 3 a 2.

A decisão acontece em 12 
de outubro, 17h no Centro de 
Eventos Aloísio Floos em Pi-
nhalzinho. A equipe da Pinha-
lense precisa apenas de um 
empate para garantir a taça. Já 

A primeira etapa do Circui-
to Oeste de Tênis de Mesa, tro-
féu Cleberson Silva, vai ser reali-
zado neste sábado (2), na cidade 
de Pinhalzinho. A etapa é organi-
zada pela Liga Oeste de Tênis de 
Mesa.  Maravilha por meio da Se-
cretaria de Esporte, Juventude e 
Lazer (SEJL), participa com apro-
ximadamente 15 atletas, além do 
professor Tiego Drumm.

 “Como não temos um ca-
lendário regular igual a anos an-
teriores, estamos promovendo 
um rodízio de atleta, afim de opor-
tunizar a um maior grupo a parti-
cipação em eventos da modalida-
de. É um ano atípico ainda, mas os 
resultados têm sido positivos até o 
momento, especialmente no que 
diz respeito aos protocolos pró Co-
vid-19.” Afirma Drumm.

Pinhalense está a um empate da bi campeonato

Cidade das crianças é representada nas categorias base, adulto, sênior e melhor idade

DECISÃO Jogo de volta acontece em 12 de outubro

Pinhalense larga na frente na 
disputa da Copa dos Campeões

o Fraiburgo terá de vencer no 
tempo normal para provocar a 
prorrogação.

Se persistir o empate na 
prorrogação, a disputa do títu-
lo vai para as penalidades. Na 

oportunidade, a Pinhalense re-
ceberá ao início da partida o 
troféu da conquista de 2020.

A Cidade das Crianças par-
ticipa com diversas categorias de 
base, bem como adulto, sênior e 
a melhor idade. “A melhor idade 
volta a competir depois de quase 
dois anos”, conta. 

Este é o quarto evento da 
modalidade no ano, que teve 
ainda um amistoso em São Do-
mingos, um torneio aberto em 
Chapecó e uma etapa do Circui-
to Catarinense em Concórdia. 

“Outros eventos estão sendo pla-
nejados para o restante do ano, 
porém nenhum deles com con-
firmação oficial, dependendo 
das condições que a pandemia 
proporcionar”, ressalta Drum.

Ascom LCF
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FASE OESTE
Mesatenistas maravilhenses participam do 
troféu Cleberson Silva

A segunda rodada do Cam-
peonato Municipal de Bocha 
48, de São Miguel da Boa Vis-
ta, aconteceu no sábado (25) e 
os resultados foram os seguin-
tes: Linha 12 de Outubro fez 
1110 pontos contra 1245 do Bar 
e Bolão do Neco A; Bar e Bo-
lão do Neco B 725 x 880 Estân-
cia dos Amigos B, e pela cha-
ve B São Judas Tadeu 965 x 
1180 Estância dos Amigos A.

A terceira rodada aconte-
ce neste sábado (2), com início 
às 13. Pela chave A tem Estân-
cia dos Amigos B x Bar e Bo-
lão do Neco A e Bar e Bolão do 
Neco B x Linha 12 de Outubro. 
Pela chave B jogam Estância dos 
Amigos x Bar e Bolão do Neco.

No município também 
está em andamento o mu-
nicipal de bolão e mais de-
talhes na próxima edição. 

MUNICIPAL

ATRAÇÕES

Campeonato de Bocha 
48 tem sequência 
neste fim de semana

Vôlei, futsal e ginástica rítmica 
são opções esportivas para o 
fim de semana em Maravilha

O fim de semana vai es-
tar recheado de atrações es-
portivas em Maravilha com 
apenas uma atração sem a pos-
sibilidade de acompanhamen-
to do público. No sábado (2), 
às 8h30, tem a primeira fase da 
Liga Oeste de Vôlei no Giná-
sio Carlos Alberto Begrow (To-
matão), este sem a possibili-
dade de presença da torcida. 

Participantes masculi-
no: SME Xanxerê, CME Cunha 
Porã, CME Palmitos, SJEL/
Vida Vôlei Maravilha, FE-
MEC Pinhalzinho e CME Itá. 

Participantes femini-
no: CME Guaraciaba, CME 
Cunha Porã, APAV Concór-
dia, FMEC Pinhalzinho e SE-
JEL Vida Vôlei Maravilha. 

Seguindo as atrações esporti-
vas do fim de semana na noite de 
sábado (2), é a vez do futsal adul-
to do MH Futsal/SEJL/Acema jo-
gar pela última rodada da fase de 
classificação da Liga Catarinense 
de Futsal (LCF) – Série Ouro. Às 
18h o time de Maravilha enfren-

ta, no ginásio municipal Gelso 
Tadeu Mello Lara, Catanduvas. 

Neste jogo será permitido a 
presença da torcida em 40% da 
capacidade do ginásio o que cor-
responde a 180 lugares. Os in-
gressos até na quarta-feira (29), 
ficaram disponível para os só-
cios torcedores e agora o que so-
brou está à disposição do pú-
blico em geral. Para quem não 
puder ir ao ginásio pode acom-
panhar a partida pelo Face-
book/Maravilhaesportes e no 
YouTube/NDAtvEsportes. 

GINÁSTICA RÍTMICA
Na tarde de domingo (3), é a 

vez da ginástica rítmica se apre-
sentar. Às 15h no Ginásio Muni-
cipal de Esportes Gelso Tadeu 
Mello Lara, tem a apresenta-
ção de 120 meninas e o públi-
co no local foi limitada a um 
ingresso por família das me-
ninas atletas. O evento vai ter 
a transmissão das redes so-
ciais oficiais do município, Ins-
tagram, Facebook e You Tube.  
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 ONEIDE BEHLING

Internacional de Linha Fuzil vai sedear a rodada amanhã (3)

“Foi uma oportunidade muito importante, para falar desse esporte que é olímpico”

TÊNIS DE MESA Ofi cina fez parte da programação da Semana Acadêmica, 
organizada pela Unoesc

Professor de Maravilha ministra 
ofi cina em semana acadêmica 

O professor responsável 
pela modalidade de tênis de 
mesa da Administração Mu-
nicipal de Maravilha, ofereci-
da pela Secretaria de Espor-
te, Juventude e Lazer (SEJL), 
Tiego Drumm ministrou na 
quarta-feira (22), ofi cina aos 
acadêmicos de Educação Fí-
sica da Unoesc. A ofi cina fez 
parte da programação da Se-
mana Acadêmica, organizada 
pelos alunos da instituição, 
polo de Maravilha.

Além do ministrante e 
acadêmicos, estiveram pre-
sentes os atletas Geison 
Schwanke e Vitor Schwanke 
e Natan Zanchet e os profes-
sores da Unoesc, Daniel Nu-
nes e Elia Regina Frigeri. Na 
oportunidade foram aborda-
dos diversos temas tanto da 
área de licenciatura como do 

Divulgação

bacharelado, com uma par-
te inicial teórica e outra parte 
prática, onde os participantes 

tiveram a oportunidade de vi-
venciar um pouco da prática 
da modalidade. 

“Foi uma oportunidade 
muito importante, para fa-
lar desse esporte que é olím-
pico e transmitir um pou-
co da nossa metodologia de 
trabalho, onde temos a for-
mação do caráter do ser hu-
mano como principal norte-
ador.” Afi rma o professor, que 
agradeceu ao convite, espe-
cialmente a acadêmica Bruna 
Julkoski, atleta e árbitra de tê-
nis de mesa, responsável pela 
proposição da ofi cina junto a 
instituição de ensino.

Representando a Secre-
taria de Esporte, Juventude 
e Lazer, esteve o professor 
Adenir Bonamigo, que fez a 
introdução da oficina e falou 
sobre o trabalho desenvolvi-
do pela secretaria, de forma 
gratuita a toda a comunida-
de maravilhense.

No domingo (26), o muni-
cípio de Flor do Sertão deu iní-
cio ao 5º Campeonato Munici-
pal de Futebol. Com a presença 
de seis equipes, as rodadas 
acontecem em uma comuni-
dade diferente em cada fi m de 
semana. A primeira rodada foi 
na cidade no campo do Penha-
rol, com a vitória do Cruzeiro 
contra o FACC/Penharol, pelo 
placar de 3 a 1, Internacional e 
América fi caram no 0 a 0 e a úl-
tima partida do dia teve a gole-
ada do Penharol A sobre o Pe-
nharol B, pelo placar de 4 a 0. 

No domingo (3), a ro-
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INICIOU

FUTSAL 

Campeonato de futebol de Flor do Sertão 
começa com muitos gols 

Sub-17 vence em amistoso fora de casa

dada acontece na Linha Fu-
zil no campo do Internacio-
nal com jogo começando 

às 8h, com a primeira parti-
da entre América e Penha-
rol B, logo em seguida tem Pe-

nharol/FACC x Penharol A, e 
na parte da tarde, às 16h jo-
gam Internacional x Cruzeiro.  

Na manhã de sábado 
(25), os meninos, do Futsal 
sub-17 da Secretaria de Es-
portes, Juventude e Lazer, co-
mandados pelo técnico, Gian 
Mauro Silva, jogaram amis-
tosamente em Mondaí. “De-
pois de praticamente dois 
anos sem jogar devido a pan-
demia fi zemos um bom jogo 

e conseguimos vencer por 
3X2 em uma partida mui-
to disputada”, conta Silva. 

O professor parabenizou 
a equipe que se prepara para 
disputa da Olesc, organizada 
pela Fesport. De acordo com 
Silva a competição está pre-
vista para a iniciar a fase re-
gional no mês de outubro. Equipe se prepara para disputar a Olesc 
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ATLÉTICO-MG 
X 

INTER 

Galo chega desgastado, 
após dura eliminação dian-
te do Palmeiras, na Liberta-
dores. Eliminados da compe-
tição invictos, empatando as 
duas partidas das semifi nais. 
E o Inter está embalado, pela 
terceira vitória seguida e oi-
tava partida consecutiva sem 
perder. Frente a frente equi-
pes em grandes momentos 
no Brasileirão. Atlético tem uma qualidade no plantel bem 
maior que o Internacional, um erro pode ser fatal. O Galo 
impõe seu estilo, com posse de bola e pressão no campo de 
ataque. Já o Colorado prefere posicionar sua marcação entre 
o meio-campo e sua defesa. Roubando a bola e saindo em 
alta velocidade, pegando o adversário desorganizado. Tere-
mos neste sábado, às 21h, no Mineirão a tendência de um 
grande jogo. Não dá para cochilar! Atlético é favorito a ven-
cer a partida.

GRÊMIO X SPORT 

O objetivo de am-
bos neste momento é 
sair da “zona do agrião”. 
Esse jogo está agendado 
para domingo, às 20h30, 
em Porto Alegre. Grêmio 
e Sport Recife tem uma 
difi culdade incrível de 
colocar a bola na rede. 
Segundo pior ataque 
do Brasileirão é do Grê-
mio. No caso do Sport o 
problema é gigantesco. 
Além de poucos gols o 
time vai se esfacelando 
dentro e fora de campo. Os caras cometeram um erro terrí-
vel na contratação do zagueiro Pedro Henrique. Isso porque 
ele não poderia jogar pelo time pernambucano por ter parti-
cipado de sete jogos com a camisa do Inter. Agora, o assun-
to vai parar no STJD e, segundo o regulamento geral da CBF, 
o Sport deverá perder os 15 pontos em que o atleta esteve em 
campo. Eles têm só 17 pontos, devem fi car com dois e o re-
baixamento é uma realidade. Grêmio é favorito jogando em 
casa, com a presença do seu torcedor.

CHAPE X SÃO PAULO 

Com a possibilidade de passar a lanterna para o Sport 
Recife, mas a confi rmação do rebaixamento para a Série B 
sendo mera questão de tempo e já focando na próxima tem-
porada, a Chapecoense enfrenta o São Paulo neste domin-
go, às 16h, na Arena Condá. Partida que marca o retorno do 
público aos estádios no Brasileirão. Sem falar no desmanche 
que ocorre na Chape, o atacante Fabinho foi dispensado an-
tecipadamente. Outro que saiu, para aliviar a folha de paga-
mento, foi o Foguinho, cedido ao Brusque. Tudo isso faz com 
que o Tricolor Paulista seja o amplo favorito.



Maravilha realiza Feira do Artesanato, Agricultura 
Familiar, Agroecologia e Ornamentais

PÁGINA 16Evento marca volta de eventos ao ar livre e valorização de artistas e produtores 

Hospital realiza atividades lembrando o Dia 
Nacional da Doação de Órgãos PÁGINA 10

SUCESSO 

AÇÃO 

EXECUTIVO 

Comércio terá 
campanha com 
descontos 
especiais

Jonas Dall’Agnol 
assume a 
prefeitura 

Com o nome Maravilha de Descontos, 
programação ocorre na próxima 
semana, no comércio local  

Prefeito Sandro Donati anunciou 
licença não renumerada, entregando o 
cargo ao vice por 10 dias 

PÁGINA 8

PÁGINA  2

Ederson Abi /O Líder


