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MARAVILHA

Começa a instalação da
decoração natalina

CULTURA ALEMÃ

Jantar típico marca
Oktoberfest 2021

Devido ao trabalho, biblioteca municipal e Departamento
de Cultura estarão fechados em alguns períodos

Evento foi promovido pelo Centro Cultural 25 de
Julho no último final de semana
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ANITA GARIBALDI

Início da obra gera
interrupções no trânsito
A revitalização da avenida começou nesta semana
com reparos profundos na base
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SÁBADO - ED 648 - R$ 3,00

Divulgação

AMPLIAÇÃO

Com projeto de R$ 24 milhões, Hospital São José busca
Alta Complexidade e novo patamar na saúde regional
Após obra pronta, número de
profissionais passa de 170
para mais de 350
PÁGINA 8
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REDE MUNICIPAL
DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

CRIME BRUTAL CHOCA A REGIÃO
Não vou escrever acerca do fato, do crime em si, das suas circunstâncias, caro leitor. Prefiro escrever (e talvez descrever...) as atitudes. Afinal, semana passada, tivemos um brutal assassinato em
São Miguel do Oeste, protagonizado pela filha de um policial civil
e uma amiga. As jovens de 12 e 13 anos. Estamos diante de uma
barbárie. Mas não é acerca da barbárie, como escrevi, que me causa a grande comoção. É a atitude das adolescentes, de tenra idade.
Isto certamente deve ser motivo de reflexão para todas as famílias.
A minha, a sua. Todas! Afinal, onde estamos errando muitas vezes
na criação dos filhos? O que está acontecendo, capaz de criar cenas de terror e com requinte de crueldade, uma adolescente tirar a
vida do próprio pai? O que estará por trás de tudo o que aconteceu?
Costumo dizer que da porta da rua para fora, perdemos o controle. As amizades, as más influências, as instigações, tem muitas vezes ceifado as mais nobres educações fornecidas. Há uma perda de
valores por parte dos jovens – e que começa a se manifestar ainda na adolescência – que devem, se não discutidos, refletidos nos
seios familiares. O que ocorreu é, por si, um absurdo. Mas o que se
quer saber é a real motivação do ato. Afinal, crescemos tendo nossos pais por ídolos, tendo nossos maiores exemplos dentro de nossas casas, e refletimos, ou deveríamos refletir, exatamente a forma
como somos criados. Não foi o que ocorreu. O crime hediondo,
praticado praticamente por duas crianças, não encontra explicação
na minha cabeça. Se é que, algum dia, entenderemos o que houve.

Município entrega Kits Emergenciais
de Alimentação Escolar
O setor de Alimentação
da Secretaria de Educação,
em parceria com o Conselho de Alimentação Escolar
(CAE) e a Comissão Intersetorial Local, realizaram nesta quarta-feira (20) a entrega do 3º Kit Emergencial de
Alimentação Escolar para
os alunos da rede municipal de ensino de Maravilha.
A equipe responsável recebeu 70 inscrições
de pais e responsáveis que
aderiram aos kits. Destes, 15 kits eram para alunos da Creche no sistema

Divulgação

Este foi o terceiro kit emergencial entregue neste ano

remoto, 19 para a Pré-Escola e Ensino Fundamental no sistema remoto e 36
kits para a Pré-Escola no sis-

tema híbrido. Porém, 19 inscritos não compareceram
para a retirada dos itens.
A nutricionista responsá-

vel pelo setor, Cristiane Tremea, explica que mesmo
com o retorno das aulas presenciais, alguns alunos precisam manter os estudos de
forma remota por se enquadrarem em situação de risco através de laudo médico.
Ela afirma que alguns alunos também estão no sistema hibrido devido a necessidade do espaçamento
dentro da sala de aula. “Esses estudantes, como têm direito ao ensino, têm direito
a alimentação escolar também”, completa Cristiane.

CHARGE

MÁS INFLUÊNCIAS
Recentemente, li que o filme sobre a vida de Susane Von Richtoffen havia tido um acréscimo de 300% de acessos, em plataformas digitais. Este é o tipo do mau exemplo a ser evitado. E ainda
há idiotas que defendem a arte desta forma, dizendo que “cinema
é arte”. Então, mostrar a história de uma assassina é arte? Desculpem-me, mas não é e nunca será. Quando falo de más influências
– e este fato foi aventado como uma inspiração para o ato das bandidas, temos aí claro exemplo. Inclusive, nós, aqui no grupo WH,
procuramos evitar divulgar fatos que possam servir de inspiração
para cabeças fracas. Susane é uma bandida, uma assassina, tanto
quanto o assassino de Saudades, que entrou na creche e matou cinco inocentes, dos quais três completamente indefesos. Esta escória
social se motiva por fatos como estes. Inspira-se no crime, para superar suas mazelas. Não quero crer que as duas pensaram em ficar
famosas com a cruel atitude. Mas os maus exemplos deveriam ser
extirpados do seio da sociedade. Ah, mas esqueci.... Tem aqueles
que ainda vão dizer que “cinema é arte”, mesmo que enaltecendo
a vida e a história sórdida de uma assassina. Não devemos esquecer o fato ocorrido. Mas devemos deixar no ostracismo seus protagonistas, para que sejam literalmente esquecidos pela sociedade. Ou como se fazia na Grécia antiga, banidos da sociedade (daí a
expressão “ostracismo”), que lá se dava por dez anos. Aqui, deveria
ser para toda a vida.
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LIÇÕES DE VIDA
“Evite gente negativa.”

RADAR
por WOLMIR HÜBNER

AMIN CANDIDATO

radar@jornalolider.com.br

RECONHECIMENTO
A Câmara Municipal de Vereadores de Maravilha nos enviou ofício por indicação da vereadora
Eliana Maria Simionato (PT), cumprimentando nosso jornalismo e agradecendo a receptividade e
atenção quando da estada do presidente do Partido dos Trabalhadores, Décio Lima, em Maravilha.
Agradecemos o reconhecimento, o que aliás é o comportamento constante do nosso jornalismo, afinal aqui não há cores partidárias, todos estão sendo tratados com a mesma distinção. Importante a sociedade reconhecer o trabalho desenvolvido pelo LÍDER e pela Rádio Líder, além de
suas redes sociais. Estamos sempre à disposição para a divulgação dos trabalhos de qualquer sigla partidária. Obrigado. E aproveitamos para registrar a homenagem com entrega de placa aos
professores do município de Maravilha, em cujos atos nos faremos presentes na próxima sessão ordinária a ser realizada na segunda-feira (25). Também iniciativa da vereadora Eliana...

TROFÉUS NA SALA
DE EXPOSIÇÃO
O LÍDER recebeu nesta semana os
troféus que foram conferidos ao
mesmo pela classificação com os
melhores trabalhos jornalísticos
e fotografia registrada em suas
edições. Quem visitar a sede do
jornal poderá observar que há anos
O LÍDER de Maravilha tem sido
considerado entre os melhores do
Estado. Importante a comunidade
valorizar um veículo de comunicação
dessa grandeza. Estamos honrando
a terra que nos abriga.

WhatsApp pode atrapalhar a
vida de quem gosta de espiar
Se você gosta de ficar de olho no que
os seus contatos do WhatsApp têm
feito no aplicativo, talvez não goste
muito de uma nova funcionalidade
que tem sido testada pela empresa.
É que, atualmente, o usuário pode
ocultar a sua foto de perfil para todos
os contatos ou para quem não é seu
contato no aplicativo. Porém, com
a nova atualização, será possível
escolher para quem mostrar a
imagem.
Além da foto do perfil, isso também
valerá para o “visto por último” e
para o “recado”. Ou seja, se antes
ocultar essas informações era algo
padronizado para todos, no futuro, o
usuário poderá escolher quem tem
ou não acesso a elas.

O ex-governador e senador Esperidião Amin disse que o PP terá candidato a governador nas eleições de 2022, depois de duas disputas em
que o partido apoiou candidaturas de outros partidos à Casa d’Agronômica. A afirmação foi dada em entrevista ao Diário Catarinense e à
CBN Diário. Nas palavras de Amin, no caso de o presidente Jair Bolsonaro confirmar a volta para o PP para concorrer à reeleição, uma
candidatura do Progressistas a governador será ainda mais certa.
– A candidatura está definida. Com a possível filiação do presidente Bolsonaro, isso que era um desígnio passa a ser uma obrigação. Voltando, ele (Bolsonaro) vai ter que ter um partido robusto – afirmou.
O senador acredita que se Bolsonaro voltar ao partido, o PP deve disputar a condição de ser a legenda com maior número com deputados no Brasil em 2022.

Aduanas argentina e brasileira
ficarão abertas das 8h às 18h

Bolsonaro: “Vou me preocupar
com CPI? Brincadeira”
Jair Bolsonaro voltou a ironizar o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, ao afirmar que não se preocupa com a comissão. Em conversa com apoiadores em
frente ao Palácio da Alvorada o presidente disse:
“Para mim, não pega nada, estou ignorando [suposta perseguição]. Vou me preocupar com a CPI, por exemplo? Brincadeira. Tem acusação do Renan, suspeita de corrupção.
Em seu relatório, Renan sugere o indiciamento de Jair
Bolsonaro por 9 tipos penais: homicídio qualificado, crime de epidemia, infração de medida sanitária, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, emprego irregular de verbas públicas, prevaricação,
crime contra a humanidade e crime de responsabilidade.
Ainda na conversa com apoiadores, o presidente afirmou que se sente incompreendido e reclamou
mais uma vez das medidas restritivas adotadas na pandemia ao comentar os problemas econômicos do país.
“Os problemas existem, o que é duro é a incompreensão. A política do fica em casa abalou o mundo todo e o Brasil não está fora
deste contexto. Tempo todo sou responsável por tudo. Se é assim,
acha um cara melhor, sem problema nenhum. Tem muita gente boa candidato. […] Vai chegar mais [conta econômica]. Combustível, energia elétrica, alimentação. Agora a pior coisa que tem
é desesperar, achar um responsável pelo seu insucesso? Responsável é quem adotou essa política do politicamente correto.”
Adriano Machado/Crusoé

Após publicação do decreto do governo argentino liberando a reabertura da fronteira com o Brasil, na última terça-feira, ocorreu um ato na divisa dos dois países.
Os prefeitos dos municípios de Barracão,
Dionísio Cerqueira e Bernardo de Irigoyen, juntamente com os órgãos responsáveis pela segurança da fronteira, Gendarmeria Nacional Argentina,
Senasa e Afip, do lado argentino, Polícia Federal, Receita Federal e Anvisa, do lado brasileiro,
e os representantes das áreas de saúde, se reuniram na Aduana de Cargas, onde foi traçado o planejamento para essa liberação das fronteiras.
Durante a reunião ficou definido que assim como a Argentina, o Brasil também vai
exigir a apresentação do exame PCR negativo, realizado até no máximo 72 horas antes, e ainda o comprovante de aplicação das
duas doses da vacina contra a Covid-19.
Vale destacar ainda que do lado Argentino da
fronteira, será ofertado de forma gratuita aos visitantes o exame de antígeno, que será realizado
no posto de saúde instalado ao lado da aduana.

OFÍCIO DE
RECONHECIMENTO
O Rotary Club de Maravilha enviou gentil ofício de agradecimento aos nossos meios de comunicação, rádio, jornal e site, pela publicação
da confraternização em comemoração a passagem do 27° aniversário do clube de Maravilha.
Agradeceram pelo carinho que temos por aquele
clube de serviço, divulgando sempre suas ações
e o seu papel na sociedade. “Um agradecimento à toda equipe WH3”, palavras que ficarão registradas aqui nos anais da história do nosso grupo de comunicação. Obrigado companheiros...

OBRAS DA ANITA GARIBALDI
Estamos acompanhando diariamente os
serviços que estão sendo executados na Avenida Anita Garibaldi. Pela situação que se encontrava, era uma obra mais que necessária, pois estava intransitável. Cabe aqui um
comentário: se o Departamento de Trânsito não regular o uso dessa importante avenida, proibindo o uso da mesma por veículos pesados, logo os custos de recuperação irão por
água abaixo. Não se concebe caminhões, bitrens e etc., circularem como se fossem carros
de passeio. Quem reside na área pode afirmar
que o tráfego é tão pesado que há vibrações
nas residências, pelo grande peso que a avenida suporta. É um absurdo veículos com 40
ou mais toneladas utilizarem o centro da cidade como se fosse uma BR. Sugerimos que
seja regulamentada a circulação desses veículos, antes da abertura da avenida. É nossa opinião, preservando o patrimônio público...

ALARMES UTILIZADOS
EM CARNES
Com o aumento do preço da carne bovina e o temor de furtos, supermercados da
Grande São Paulo estão adotando diversas medidas de segurança em seus açougues.
Além da prática de entregar bandejas de carne vazias aos clientes até que o produto seja
pago no caixa, há redes que colocaram alarmes em peças de carne e relatos de seguranças dedicados apenas à área de açougue.
Os alarmes, antes restritos a produtos de maior custo, como bebidas importadas, por exemplo, vêm se tornando corriqueiros no setor de açougue de diversas redes.
Segundo funcionários, o equipamento tem
sido adotado por conta do alto preço da carne,
com peças que podem custar mais de R$ 100.
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SESSÃO Sem projetos em pauta, ordem do dia teve análise de moção e requerimentos

Legislativo aprova Moção sobre programas de
castração e chipagem de animais
A Câmara de Vereadores de Maravilha realizou
a terceira sessão ordinária
de outubro na segunda-feira (18), com homenagem,
aprovação de Moção e Requerimentos.
Foi aprovada a Moção
nº 029/2021, de autoria da
Bancada do PP, solicitando às autoridades estaduais para que o Governo do
Estado, através dos órgãos
competentes, ofereça aos
municípios programas para
a castração e chipagem de
animais.
Também foram deferidos três requerimentos. O
Requerimento nº 48/2021,
de autoria do vereador Natalino Prante (PP), solicita informações de quais as
ações projetadas pela Administração Municipal para o
Setor de Habitação, para os
anos 2021 e 2022; o Reque-

Carine Arenhardt/O Líder

Registro da sessão da última segunda-feira

rimento nº 49/2021, de autoria do vereador Vinicius
Ventura (PP), solicita que
o Executivo envie cópia do
Contrato Administrativo nº

PROGRAME-SE

Calendário de eventos
para 2022 será
elaborado em novembro
CLEITON C. FERRASSO
Quem deseja realizar eventos em 2022 deve comunicar o
departamento de Cultura. Para
isso, o departamento vai se reunir com organizadores de eventos, entidades, representantes
de comunidades para elaborar
o calendário de eventos. O encontro ocorre no dia 19 de novembro, às 13h30, no centro

sociocultural (antigo CRM).
Conforme a diretora da
pasta, Rosi Reichert Heineck, o calendário serve para organizar os eventos e não haver choques na mesma ocasião.
Rosi ainda esclareceu que os
eventos estão retornando aos
poucos seguindo os protocolos de segurança, mas tudo
depende ainda do controle da pandemia da Covid-19.

070/2020, e também o laudo
de vistoria da entrega deste imóvel; e o Requerimento nº 50/2021, de autoria
do vereador Natalino Pran-

te (PP), solicita informações
sobre as agentes de saúde do
município.
A próxima sessão acontecerá na segunda-feira (25),

momento em que os professores serão homenageados por meio do projeto da
vereadora Eliana Simionato (PT).

ENTRADAS
Várias matérias deram
entrada na Casa. O Ofício
nº PCP21/00265029,
de autoria do TCE, que
trata sobre a prestação
de contas da Prefeitura
referente ao Exercício
Financeiro ano 2020
- prefeita Rosimar
Maldaner.
O Projeto de Lei nº
35/2021, de autoria
Executivo, dispõe
sobre a criação do
serviço de inspeção
municipal de produtos
de origem animal.
Além disso, inúmeras
indicações adentraram
na Casa. Todas foram
encaminhadas às
comissões competentes
para análise.

QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS

Luciano Buligon visita Maravilha e debate
implantação do Centro de Inovação e Tecnologia
O Secretário de Desenvolvimento Econômico
Sustentável, Luciano Buligon, esteve nesta terça-feira (19) em Maravilha,
na sede da CDL e Associação Empresarial. O evento recebeu empresários e

autoridades municipais
para debater a necessidade do Centro de Inovação
e Tecnologia, para qualificar profissionais da região. Na oportunidade
foi assinado um protocolo de intenções para im-

plantação desse Centro.
Para a presidente da
entidade, Eliana Estefano, o momento além de
um passo inicial significa
é um olhar para o futuro.
“O secretário trouxe muitas informações impor-

tantes sobre nosso Estado e sobre inovação. Essa
é uma luta nossa, também enquanto entidade, porque sentimos as
dores das empresas que
hoje aguardam mão de
obra qualificada”, disse.
Divulgação

Na oportunidade foi assinado um protocolo de intenções para implantação desse Centro
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BB DE CARA NOVA
Nesta semana, conheci o novo gerente do Banco do Brasil. José Eduardo Mosena tem mais de 30 anos de
banco e chega após trabalho em Pinhalzinho. Chega com oxigenação na agência e muita vontade de ajudar os moradores e a classe empresarial. Além
disso, assume uma nova etapa tecnológica da agência, que passou por modificações. Com certeza, um ganho para Maravilha. Desejo bom trabalho e sucesso.

AGORA É LEI!

Ederson Abi, jornalista
Cleiton Ferrasso/O Líder

Vagas especiais de
estacionamento
Estacionar em vagas especiais
sem autorização dá multa. Aquele adesivo no carro não basta. Aliás, não serve nesses casso. É preciso ter a autorização emitida pelo
departamento de trânsito. O documento é gratuito e válido por
dois anos. Qualquer condutor que
transporta pessoa com deficiência ou idosa pode tirar a autorização na prefeitura. Fica a dica.

Nesta semana o presidente sancionou a
lei que estabelece a proibição da eutanásia
de cães e gatos de rua pelos órgãos de
controle de zoonoses, canis públicos e
estabelecimentos similares. A exceção
é apenas para doenças incuráveis que
coloquem em risco a saúde humana
e de outros animais, justificada por
laudo. O principal objetivo da medida
é a proteção animal, além do incentivo
à adoção, acabando com uma prática
cruel e sem razão de animais saudáveis.
Parabéns aos idealizadores da proposta,
deputados Ricardo Izar e Celio Studart,
que contribuíram para a causa animal –
mesmo sabendo que, infelizmente, não
são pautas como essa que garantem
visibilidade e ganho de votos.

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Covid-19 não acabou
Nesta semana o município de Maravilha voltou a registrar aumentos preocupantes no número de casos ativos de Covid-19 e também das internações. Infelizmente, os números
apontam que a pandemia ainda pode ganhar força quando a
população começa a deixar os cuidados de lado. Estamos todos
cansados de usar máscaras, evitar aglomerações, mas ainda
não é hora de relaxar. Um avanço importante é a imunização,
mas é preciso lembrar de completar o esquema vacinal. Muitos estão com a segunda dose atrasada
e com a falsa sensação de estarem imunizados.
E reforçando, quem já completou a imunização também precisa continuar com os cuidados, a vacina ameniza os efeitos mais graves da doença, mas não impede o contágio.

Fábio Rodrigues Pozzebom / Agência Brasil

Camilla Constantin, jornalista

Carine Arenhardt, jornalista

Chegamos em
MARAVILHA!

20%
Use o cupom:
Baixe o app e peça
delivery online!

de desconto
no seu primeiro
pedido no app!
#OLIDERP10
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COMEÇOU Interrupções pontuais vão ocorrer no decorrer dos trabalhos, que devem durar aproximadamente seis meses

Início das obras na Avenida Anita Garibaldi
gera mudanças no trânsito
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENNHARDT
As obras na Avenida Anita Garibaldi em Maravilha começaram nesta semana e já
geram mudanças importantes no trânsito, necessitando de mais atenção dos motoristas. O trabalho começou
nas quadras entre os entroncamentos da avenida com as
Ruas General Osório e Abyr
Dihel. O trânsito segue interrompido no trecho, com desvios pelas avenidas paralelas.
O tempo estimado de
obra é de seis meses, período em que devem ocorrer interrupções pontuais no trânsito da Avenida, de acordo
com o avanço dos trabalhos
nas quadras contempladas.
A obra será no trecho da Ave-

Trabalho iniciou com reparos profundos na base

nida Anita Garibaldi, entre a
Rua Jorge Lacerda (próximo

DIA DOS FINADOS

Chamamento público
está aberto para
comercialização de flores
A Prefeitura Municipal de Maravilha, através do setor de Tributação, abriu um edital de
chamamento público para a comercialização exclusiva de artigos de floricultura junto a Rua da
Independência, em frente ao cemitério Jardim da Paz, entre os
dias 30 de outubro e 02 de novembro, feriado de Finados. São 10 boxes disponíveis que serão sorteados entre as entidades habilitadas.
Para participar da seleção
é necessário ser pessoa jurídica
com sede em Maravilha. As empresas interessadas devem apre-

sentar ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, prova de regularidade relativa
à Seguridade Social e ao FGTS,
prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça
do Trabalho, comprovante de inscrição e de situação cadastral e declaração de responsabilidade.
Para validar, é necessário apresentar os documentos solicitados
até às 9h do dia 29 de outubro na
prefeitura. A análise e sorteio serão
realizados às 9h10 do mesmo dia.

da Casa Mortuária) até a Rua
General Osório.

Realizado pela Gaia Rodovias, o trabalho teve início

com restaurações profundas
na base. Conforme informações já divulgadas anteriormente pelo município, todo o
trecho contemplado vai receber uma nova camada de asfalto, mas o trabalho na base
varia de acordo com a necessidade de cada ponto, com remoções profundas ou reparos
mais rasos.
Conforme o engenheiro da prefeitura, Jorge Dummer, nos pontos mais críticos,
onde o asfalto está bastante
danificado, com problemas
de infiltrações, e também nas
proximidades das rotatórias
o trabalho na base será mais
profundo.
CICLOVIA
Além do trabalho na pis-

ta, o projeto contempla a
construção de uma ciclovia,
que terá início no semáforo
entre as Avenidas Maravilha
e Sul Brasil. A ciclovia vai ser
construída no lado esquerdo
da via, para quem vem em direção ao centro da cidade, seguindo até o semáforo na esquina da Rua Prefeito Albino
Cerutti Cella.
INVESTIMENTO
A obra de revitalização
vai ter um investimento
de R$2.587.093,23.
Deste total, R$
1.500.000,00 é
recurso de emenda do
deputado estadual Valdir
Cobalchini, e o restante
será contrapartida do
município.

FIQUE ATENTO

Rua do colégio Monteiro Lobato de Maravilha
será transformada em mão única
Cleiton Ferrasso/O Líder

CLEITON C. FERRASSO
A Rua Governador Pedro
Ivo, que passa em frente ao colégio Monteiro Lobato de Maravilha, sofrerá mudança no trânsito.
Segundo o diretor de Trânsito de Maravilha, Cleber Pertussatti, ela será transformada
em sentido único até as proximidades do campo de areia. A
mudança deve ocorrer em novembro. Até lá, será instalada nova sinalização no local.
Além da escola, há também o posto de saúde e nos
horários de pico há um flu-

Mudança começará em novembro, mas sem data confirmada ainda

xo grande de veículos. Conforme o diretor de Trânsito, já ouve pequenos danos

MENTE ALEGRE ATRAI PROSPERIDADE
A partir de agora, você não terá pensamentos sombrios, negativos, destrutivos e agressivos. Só terá pensamentos alegres, positivos, construtivos e harmoniosos. Então, em
conformidade com a lei mental segundo a qual “os semelhantes se atraem”, somente
fatos auspiciosos, positivos e construtivos
se aproximarão, e você
prosperará infalivelmente.

em veículos e até discussões. Em conversa com moradores, a solução encontra-

da foi tornar sentido único
a fim de amenizar ou acabar com os problemas.
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SC MAIS MORADIA Serão construídas casas para pessoas
que vivem em situação de pobreza extrema

Governo lança programa para
combater déficit habitacional
Santa Catarina volta a ter um programa específico para habitação, após
mais de uma década. O governador Carlos Moisés lançou na tarde desta terça-feira, 19, o SC Mais Moradia,
com o objetivo de reduzir o
déficit habitacional no estado. Por meio do programa,
serão construídas casas para
pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. Em
um primeiro momento, serão atendidos os 61 municípios com menor Índice de
Desenvolvimento Humano (IDH) de Santa Catarina.
O SC Mais Moradia sairá do papel por meio de uma
parceria com as prefeituras, que ficarão responsáveis
pela doação dos terrenos e a
execução dos trabalhos. Segundo o governador Carlos
Moisés, o programa tem início ainda este ano, com re-

Ano 1 Edição 17
Outubro / 2021

Notícias ALESC

Ricardo Wolffenbüttel/Secom

D

eve ser analisada nos próximos dias a nova proposta de
carreira para o magistério catarinense. A estimativa é que
quase 80 mil professores, ativos e aposentados, sejam beneficiados a partir de janeiro. Além de repor a inflação acumulada,
a matéria estimula a pós-graduação, tornando a progressão
na carreira mais acessível. Assim, o salário final de um professor
doutor passará dos atuais R$ 7 mil para mais de R$ 11 mil.

Programa foi lançado na terça-feira em Santa Catarina

cursos disponíveis de um
remanejamento orçamentário. São cerca de R$ 30 milhões para 2021. Já para o
próximo ano, o Governo do
Estado reservou R$ 70 milhões no projeto de orçamento enviado à Assembleia Legislativa (Alesc).
As casas serão inteiramente custeadas pelo Go-

verno do Estado, a um preço
de até R$ 70 mil a unidade. Nesta primeira etapa, serão construídas aproximadamente mil residências,
que serão cedidas em regime de comodato para as famílias por um período inicial de até dez anos. Segundo
o plano do SC Mais Moradia, as casas devem ter en-

tre 45 e 50 metros quadrados, com dois quartos,
sala, cozinha e banheiro.
Outra novidade do programa é que a cessão de
uso dos imóveis ficará em
nome de mulheres. O objetivo por trás da medida é
garantir que elas tenham
mais segurança em caso de
problemas domésticos.

AGENDE-SE

Devido à montagem da decoração natalina,
biblioteca municipal e departamento de
cultura estarão fechados em alguns períodos
Cleiton Ferrasso/O Líder

CLEITON C. FERRASSO
A biblioteca municipal de Maravilha e o
departamento de Cultura estarão fechados em alguns períodos
por causa da montagem da decoração natalina. Essa decoração
é feita nesses locais. A
abertura da programação de Natal em Maravilha está prevista
para 12 de novembro.
CONFIRA OS HORÁRIOS
DE ATENDIMENTO:
Departamento de Cultura
28 e 29 de outubro –
Fechado
01 de novembro –
Fechado
03 de novembro –
Fechado no turno
vespertino
04 a 12 de novembro –
Fechado

Tabela de vencimento dos
professores chega à Alesc

Alesc pode sugerir
melhorias à reforma

Doentes renais terão
benefícios em lei

Os deputados que compõem
a comissão mista que vai
examinar a carreira do magistério defendem a busca
pelo equilíbrio entre as contas públicas e a valorização
de todos os professores da
rede estadual em SC. Os
parlamentares devem levar
em consideração as sugestões da categoria e podem
aprimorar o projeto.

Deputados aprovaram a proposta que equipara doentes
renais crônicos às pessoas
com deficiência, garantindo
direitos em lei. A norma vale
para pacientes com transplante, insuficiência renal
crônica, lesão progressiva
e irreversível da função dos
rins. A proposta tem o apoio
da Sociedade Catarinense de
Nefrologia e aguarda sansão
do governador.

Desafios do
diagnóstico precoce

Miss SC ressaltou o
papel da educação

“A vida é agora”. Este é o slogan da campanha Outubro
Rosa em 2021, que busca prevenir e diagnosticar o câncer
de mama. A abordagem manifesta o sentimento de mulheres que querem viver e que
têm 95% de chance de cura
quando o diagnóstico e o tratamento acontecem precocemente. A campanha recebe, mais uma vez, o apoio da
Comissão de Saúde da Alesc.

A Miss SC 2021, Bruna Valim,
em visita à Alesc, destacou a
importância da escolarização
e da leitura para a conquista do título. Representando
Otacílio Costa, ela é a primeira mulher negra escolhida pelo concurso no estado
e agora vai disputar o Miss
Brasil. Bruna, que vem de família humilde, tem formação
na escola pública.

FOTO DA SEMANA
foto: Solon Soares /AGÊNCIA AL

Decoração vai contar novamente com o famoso túnel de luzes

Biblioteca Pública
Municipal
28 e 29 de outubro –
fechado
01 de novembro –
Fechado
03 de novembro –
Aberto
04, 05, 08, 09 de
novembro – Fechado
10 de novembro – Aberto
11 e 12 de novembro –
Fechado

Natal
A abertura da programação do Natal, em Maravilha, está prevista para
dia 12 de novembro, às
18h, com show itinerante do violinista Simão Wolff e acendimento das luzes. No dia 19 de dezembro
mais um show itinerante vai passar pelo Centro e
Bairros de Maravilha com
o projeto Música Até Você

da cantora Micheli Fortes.
A decoração deste ano retorna com os túneis de luzes nas avenidas,
na praça da igreja matriz e vai levar cenários temáticos para a rua coberta, praça da matriz e praça
dos motoristas. Além disso, os integrantes das oficinas culturais farão apresentações em pontos
estratégicos da cidade.

resultados | Governo presta contas a deputados sobre os
recursos destinados pela Assembleia Legislativa ao combate
à estiagem. Até outubro, R$ 69 milhões foram investidos.

www.alesc.sc.gov.br

@assembleiasc

(48) 99960-1127
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AMPLIAÇÃO Após obra pronta, número de profissionais passa de 170 para mais de 350

Com projeto de R$ 24 milhões, Hospital São José busca
Alta Complexidade e novo patamar na saúde regional
EDERSON ABI
O sonho da diretoria do Hospital São José está
sendo colocado no papel em Maravilha. O projeto para uma grande obra, que vai mudar o patamar
da unidade hospitalar, gerar o dobro de empregos
e ser referência, foi apresentado neste mês. O hospital não possui mais salas disponíveis e está com
capacidade técnica esgotada e precisa de mudan-

ças, afirma a diretora Neiva Schaefer.
O Jornal O Líder teve acesso às imagens do projeto e detalhes da obra com a direção do hospital. A
diretora Neiva afirma que o novo projeto será amplo e moderno, com reforma de alas e construção
de cinco andares. A obra contempla UTI neonatal e
banco de leite, ampliação do Pronto Socorro, laboratório, Centro Cirúrgico, leitos de internação cirúrgica e área para o Centro Administrativo.

A CONSTRUÇÃO
Serão três mil metros quadrados de
nova construção e 600 metros de
reforma. O projeto prevê uma ampla
reforma e a ampliação do Pronto
Socorro, que é a porta de entrada
de muitos casos de trauma e outros
atendimentos. Ainda, a ideia inicial é
construir cinco andares, mas deixar
o local preparado para mais dois,
totalizando sete pavimentos.
De acordo com a diretora, no térreo,
haverá um laboratório de Análises
Clínicas e Centro Administrativo. O
segundo andar vai abrigar a UTI neonatal
(com 10 leitos), sendo as instalações
de equipamentos técnicos no terceiro

pavimento. O Centro Cirúrgico (com
quatro salas para cirurgia e oito leitos
de recuperação) ficará no quarto andar,
e o quinto pavimento terá a ala de
internação, com total de 27 leitos.
As modificações e a estrutura são
desafiadoras e extraordinárias. “É um
projeto bastante complexo”, lembra
a diretora Neiva. Segundo ela, um
projeto hospitalar é repleto de detalhes
peculiares por conta do atendimento
cirúrgico e outros procedimentos
únicos. Ela diz que o objetivo de ampliar
o Centro Cirúrgico e promover melhorias
é buscar um atendimento de Alta
Complexidade para Maravilha.

>> INÍCIO DO SONHO
A diretora do Hospital São José
deixa claro que a obra é um sonho
que precisa começar para poder
ser realizado. Assim, a etapa atual
é o início de um trabalho que ainda
vai demorar para ser concluído.
Segundo ela, após apresentação
da ideia, começa o processo para
elaborar o projeto arquitetônicotécnico. Depois, o documento vai
para as equipes do governo em
Florianópolis para análise. Em
caso de modificações, retorna
para Maravilha e tem novo trâmite.
Por ser um projeto complexo, o
prazo para as análises iniciais é de
até 11 meses.

Após aprovação do projeto
principal, começa a etapa
para confecção dos projetos
complementares como
acessibilidade, rede elétrica, rede
hidráulica e de esgoto. Essa
análise será na Amerios, em
Maravilha.
A direção estima que as etapas de
análises, confecção e aprovação
de projetos possam demorar
aproximadamente 14 meses.
Depois disso, haverá autorização
para execução da construção. O
novo hospital deve estar pronto
para inauguração em cinco anos
após o início da obra.
Fotos: Projeto Hospital São José

Projeto prevê construção de cinco pavimentos com possibilidade para mais dois

A OBRA PRONTA
O Hospital São José
já é um polo no atendimento de saúde na região de Maravilha, com
abrangência de nove
municípios e população de 50 mil habitantes. A diretora afirma, ainda, que a UTI

Projeto mostra como será prédio visto da Avenida Sul Brasil

E O DINHEIRO?
O projeto para o novo Hospital São José prevê
um custo de execução de aproximadamente R$
17 milhões. Além disso, o custo para equipar a
unidade seria de mais R$ 7 milhões, totalizando
aporte necessário de R$ 24 milhões. Segundo
a diretora Neiva, o governo estadual precisa
oferecer grande apoio para realizar o projeto.
Desta forma, por intermédio do deputado
estadual Marcos Vieira, o secretário estadual da
Saúde, André Motta Ribeiro, já visitou o hospital e
sinalizou positivamente para a mudança. “Ele já é
conhecedor desse projeto”, diz a diretora, citando
ainda o apoio de deputados estaduais, governo
de Santa Catarina, governo federal, e da vicegovernadora Daniela Reinehr, que é de Maravilha.

atende todo o estado de Santa Catarina. No entanto, a ampliação vai trazer mais
especialidades, mais
procedimentos e um
crescimento em saúde para Maravilha,
com patamar igual a

São Miguel do Oeste.
Com a nova estrutura concluída e funcionando, a direção
acredita que o número
de profissionais trabalhando no hospital possa dobrar, passando de
170 para mais de 350.
Ederson Abi /O Líder

Imagem mostra ângulo da construção da Rua Abyr Dihel

Neiva Schaefer é diretora do Hospital São José e diz que obra é um sonho
da diretoria
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“O mal de quase todos nós é que
preferimos ser arruinados pelo
elogio a ser salvos pela crítica.”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Norman Vincent Peale

por RAQUEL BASSO HÜBNER
raquel@jornalolider.com.br

Emissão de passaportes dobra com
reabertura das fronteiras
Conforme o R7, a reabertura das fronteiras internacionais para turistas brasileiros motivou a emissão de 372.581 passaportes entre os meses de julho e setembro, de acordo com informações da PF (Polícia Federal), órgão responsável
pela confecção dos documentos. O número corresponde a um ritmo de impressões 96,3% maior que o verificado no mesmo período de 2020 (189.774), quando
as viagens estavam praticamente interrompidas devido à pandemia do novo coronavírus, e 45,2% superior em relação aos 256.640 documentos confeccionados
no segundo trimestre deste ano. Os dados, obtidos pelo R7 com base na Lei de
Acesso à Informação, mostram ainda que o volume de emissões de passaportes
está em alta desde abril. Em junho, foi a primeira vez que o volume de documentos entregues superou 100 mil desde março do ano passado, o primeiro mês de
medidas restritivas para conter o avanço do vírus. A retomada do turismo ocorre também dentro do território nacional, como revelam os dados mais recentes
da PMS (Pesquisa Mensal de Serviços). O estudo, divulgado pelo IBGE (Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística), mostra o setor em crescimento desde maio.

Maior fórum do país
sobre os Objetivos de
Desenvolvimento
Sustentável da ONU abre
inscrições
Assuntos como mudanças
climáticas, segurança alimentar,
diversidade e inclusão, além de
temas com foco para o setor
empresarial, como ESG, estarão
em destaque na programação
do Fórum Brasil ODS 2021. O
evento, que acontece de 5 a 7
de novembro, é promovido pelo
Movimento Nacional ODS Santa
Catarina e será no formato híbrido,
para garantir o distanciamento
social e preservar a saúde
dos participantes. No primeiro
dia de Fórum, será realizada
a entrega do Prêmio ODS SC
2021. A programação contará
com palestras e apresentações
de casos de sucesso na
implementação dos 17 Objetivos
de Desenvolvimento Sustentável
(ODS), levando em consideração as
dimensões da sustentabilidade, a
ambiental, a social e a econômica.

REAJUSTE SALARIAL
SUPERA A INFLAÇÃO
EM MENOS DE 10% DAS
NEGOCIAÇÕES
A maior inflação nos meses de setembro
desde 1994 fez com que apenas 9,5% das negociações trabalhistas com data-base no mês
resultassem em ganho real (acima da inflação) para os trabalhadores, de acordo com
dados do Salariômetro divulgados nesta semana pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas). Conforme o levantamento, 67% das negociações encerradas
fizeram os trabalhadores amargar uma perda real. As demais 23,5% apenas igualaram os reajustes ao INPC (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor). De acordo com
o levantamento, feito com base em dados
do Ministério da Economia, o mesmo percentual de reajuste foi firmado tanto pelos
acordos quanto pelas convenções coletivas.
Com a atualização, o piso médio oferecido aos trabalhadores nas negociações ficou
em R$ 1.396. O Salariômetro mostra ainda
que a manutenção das projeções da inflação perto dos dois dígitos para os próximos
meses reduz o espaço para que os trabalhadores sejam gratificados com ganhos reais.

Pesquisa registra déficit em
lançamentos imobiliários em
Florianópolis no primeiro semestre
Uma pesquisa contratada pelo Sinduscon Grande Florianópolis mostrou que Florianópolis vendeu mais unidades imobiliárias do que lançou no
primeiro semestre. Segundo dados da Brain Inteligência de Mercado, foram lançados na cidade apenas 8 empreendimentos no primeiro trimestre deste ano e 14 no segundo trimestre. Um total de 22
empreendimentos verticais e horizontais na cidade. Quando comparado com os lançamentos realizados no mesmo período do ano passado, em que
foram registrados 19 no primeiro trimestre e 18 no
segundo trimestre, somando 37 empreendimentos, fica nítido que Florianópolis teve uma queda
de 18,32% nos lançamentos do primeiro trimestre e
22,22% no segundo trimestre, respectivamente, chegando a um volume de 40,54% no semestre. Do total
de empreendimentos mapeados apenas no segundo trimestre deste ano, registraram-se 1.248 unidades lançadas, enquanto 1.482 unidades foram comercializadas. Ou seja, a movimentação consumiu
234 unidades, uma queda no estoque de unidades.
Um dos motivos dos entraves de novos empreendimentos na cidade, apontado pelos empresários do setor, está atrelado a demora na aprovação
dos projetos devido a uma série de burocracias.

UFSC desenvolve pesquisa inédita que pode
impactar indústria de refrigeração
Conforme texto de Amanda Miranda, jornalista da Agecom/UFSC, com informações da Capes, divulgado no portal economiasc.com, um aparelho condicionador de ar com sistema de refrigeração magnética está colocando a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) na vanguarda das pesquisas na área, por ser uma das primeiras instituições no mundo a utilizar essa tecnologia
neste tipo de equipamento. O trabalho é resultado de uma série de estudos desenvolvidos no Laboratórios de Pesquisa em Refrigeração e Termofísica, sob a coordenação do professor Jader Barbosa, e tem recebido prêmios, um deles da International Conference on Caloric Cooling, concedido à pesquisa de doutorado de Fábio Pinto Fortkamp, egresso da UFSC e atualmente professor da
Udesc. De acordo com o professor, há pelo menos 10 anos a universidade busca desenvolver uma alternativa à refrigeração convencional, baseada na tecnologia de compressão mecânica de vapor.

Código Sanitário de
SC é atualizado para
desburocratizar e
modernizar processos
O Código Sanitário do Estado de Santa Catarina está passando por uma atualização. Esta lei, em vigor há 38 anos, é anterior a legislações importantes como a
Constituição Federal de 1988 e a Constituição do Estado de 1989. Neste período
ocorreu a transformação do modelo brasileiro de assistência à saúde, como a edição
da Lei Orgânica do SUS, do Código de Defesa do Consumidor, da Lei de Acesso à Informação, entre outros. Uma grande novidade que a atualização do código sanitário
traz é a introdução dos conceitos de risco
e benefício potencial, onde o olhar da vigilância sanitária considera também o contexto social, cultural, político e econômico.
Foi introduzida também a concessão de
alvará sanitário por meio de autodeclaração, favorecendo o empreendedorismo no
estado, otimizando os processos de trabalho. Outra atualização importante diz respeito a multas que foram revisadas, permitindo um escalonamento na avaliação
e na aplicação da penalidade, levando em
consideração circunstâncias atenuantes e
agravantes, e a reincidência, bem como as
condições financeiras do estabelecimento.
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HOMANAGEM Programação foi em Cunha Porã, realizada pela Alesc, proposta pelo deputado Mauro de Nadal

Sessão celebra os 60 anos da Rede
Feminina Estadual de Combate ao Câncer
Fotos: Daniel Conzi/Agência Alesc

Evento fez uma homenagem aos 60 anos da Rede Feminina Estadual

Uma noite especial em reconhecimento ao trabalho voluntário de mais de 4 mil catarinenses foi celebrada no último
dia 15, no salão do Esporte Clube Independente, em Cunha
Porã, com a realização de sessão solene da Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc),
em comemoração dos 60 anos
de atuação da Rede Feminina
Estadual de Combate ao Câncer
(RFECC). A solenidade foi realizada por iniciativa do presidente da Alesc, deputado Mauro de
Nadal e reuniu lideranças políticas, representantes de entidades
de classe e profissionais da área
da saúde.
Com foco na prevenção e

combate aos cânceres de mama
e colo de útero e na orientação para realização de autoexame, a entidade está presente
em 71 municípios catarinenses,
onde são responsáveis por mais
de 100 mil atendimentos a cada
ano. Em seu pronunciamento, o
deputado Mauro de Nadal enalteceu o empenho e a dedicação
das integrantes da RFECC em
prol da sociedade.
“A rede é formada por voluntárias de todas as idades,
pessoas de fibra, sempre batalhadoras e abnegadas em servir a sociedade catarinense por
meio da causa comum de coordenar e cumprir ações de
combate e prevenção ao cân-

Homenagem foi proposta pelo deputado e presidente da Alesc, Mauro de Nadal

cer”, reforçou o deputado.
REUNIÃO COM O
GOVERNADOR
Na segunda-feira (18),
Mauro de Nadal esteve reunido com o governador Carlos
Moisés, apresentando a proposta sugerida pela presidente estadual da entidade, Maria Círia Zunino, para que seja
destinado um recurso financeiro permanente para auxiliar no
serviço prestado pela RFECC.
“Como é feito atualmente a
destinação de um recurso do
Fundo Social as Apaes de Santa Catarina talvez consigamos
estender esse recurso as redes
femininas.”

HOMENAGEADAS:
- Maria Círia Zunino – presidente estadual da RFECC.
- Maria Luiza Schenkel – presidente da RFCC de Cunha Porã.
- Izaira Perondi Barreta – presidente da RFCC de Abelardo Luz.
- Marilene Martini Borges – presidente da RFCC de Caibi.
- Juliana de Marco Trentin – presidente da RFCC de Chapecó.
- Meri Terezinha Ranzan – presidente da RFCC de Maravilha.
- Josmari Knapp – presidente da RFCC de Palmitos.
- Fátima Sonaglio Strazzabosco – presidente da RFCC de Pinhalzinho.
- Germari Demartini – presidente da RFCC de Quilombo.
- Arceli Maria Sander Godoy – presidente da RFCC de São Carlos.
- Josefa Teixeira – presidente da RFCC de São Lourenço do Oeste.
- Inês Selita Melchiors – presidente da RFCC de São Miguel do Oeste.
- Rosângela Canali Crispim – tesoureira da RFCC de Xanxerê.
- Maris Stella Stieven Simonatto – vice-presidente da RFCC de Xaxim.

Voluntárias foram homenageadas durante a solenidade
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. GEOVANI DELEVATI

MINISTÉRIO DA SAÚDE LANÇA CAMPANHA NACIONAL DE COMBATE
ÀS SÍFILIS ADQUIRIDA E CONGÊNITA EM 2021

M

esmo enfrentando
a pandemia de Covid-19, o Governo
Federal mostra que segue vigilante a outras doenças graves e prevalentes no Brasil.
Exemplo disso é que o Ministério da Saúde lançou no
último dia 14 a Campanha
Nacional de Combate à Sífilis em 2021. O Boletim Epidemiológico da doença, divulgado pela pasta durante o
evento, apontou que em 2020
foram registrados 115.371
casos de sífilis adquirida,
61.441 de sífilis em gestantes
e 22.065 de sífilis congênita,
com 186 óbitos.
A campanha vem para
alertar sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce. O público-alvo inclui gestantes e seus
parceiros, homens e mulheres entre 20 e 35 anos. Em
2020, 38,8% das notificações
de sífilis adquirida ocorreram em indivíduos entre 20
e 29 anos, e 56,4% das gestantes também tinham essa
idade. Além disso, 56,4% das
crianças que nasceram com
sífilis congênita vieram de
mães com idade entre 20 e
29 anos.
Dados do estudo realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) apontam
redução de 26,5% na taxa de
detecção de casos de sífilis
adquirida em 2020, se comparados com 2019. O documento mostra que a cada 100

mil habitantes, 54,5 testaram
positivo para sífilis adquirida. A maior parte das notificações ocorreu em indivíduos entre 20 e 29 anos de
idade. Em 2019, o Brasil chegou a identificar 74,2 a cada
100 mil pessoas.
Ações de
combate à Sífilis
Na tentativa de barrar a
disseminação da doença, o
Governo Federal vai realizar uma série de atividades
para conscientizar a população a se prevenir das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST’s). Para deixar o
atendimento SUS ainda mais
especializado, o Ministério
da Saúde lança ainda o Guia
para Certificação da Eliminação da Transmissão Vertical de HIV e/ou Sífilis, com
inclusão da Sífilis nessa segunda edição. Além disso, a
pasta lança a atualização do
manual técnico para diagnóstico de sífilis.
Serão distribuídos, ainda, Fluxogramas para Manejo Clínico das IST, além
da realização de um curso sobre a Atenção Integral
às Pessoas com IST, realizado em parceria com a Organização Pan-Americana de
Saúde (Opas) e a Universidade Federal do Rio Grande do
Norte (UFRN), com a finalidade de oferecer qualificação profissional a distância,
com acesso aberto, gratuito

e autoinstrucional, de forma
a fortalecer o SUS em sua capacidade de enfrentamento
às IST mesmo em momentos
adversos.
Diagnóstico e
tratamento no SUS
O Ministério da Saúde reforça que a principal
arma contra a doença é o
uso de preservativo durante
a relação sexual. Para identificar casos de forma precoce e encaminhar o paciente para o Sistema Único de
Saúde (SUS), o Governo Federal realiza testagem de
diagnóstico gratuito para a
Sífilis. Em 2020 foram distribuídos 7,2 milhões de testes
rápidos e 6,6 milhões até setembro de 2021.
O diagnóstico precoce da
Sífilis é benéfico para a mãe,
para o pai e, principalmente, para o bebê. Isso porque
a detecção rápida e o devido tratamento podem reduzir as chances de a criança
nascer prematura, com incapacidades permanentes e
complicações graves ou simplesmente nascer sem vida.
Os pacientes diagnosticados com a doença são encaminhados imediatamente
para o serviço especializado em saúde para realizar o
tratamento, também gratuito, inclusive durante o pré-natal (em caso de grávidas). Para isso, até setembro
de 2021 foram 966 mil fras-

co-ampolas de penicilina
benzatina e 113 mil frascos-ampolas de penicilina cristalina/potássica.
A Sífilis
A Sífilis é uma doença
silenciosa e de caráter sistêmico. Ela é causada pela
bactéria Treponema pallidum, transmitida por contato sexual. Pode ser transmitida também na gestação ou
parto, causando consequências como aborto, natimorto, parto prematuro, retardo
do desenvolvimento neuropsicomotor, lesões de pele
e má-formação, com mortalidade em torno de 40%
nas crianças infectadas. A
bactéria que causa a Sífilis
pode permanecer no corpo
da pessoa por décadas para
só depois manifestar-se novamente.
Quem possui sífilis pode
apresentar diversas manifestações clínicas e diferentes
estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária).
A manifestação inicial é
uma úlcera no local de entrada da bactéria, geralmente na região genital, que sara
sozinha. Ainda manifestações iniciais incluem erupções/manchas no tronco,
nas mãos e pés; placas e lesões em mucosas. Esta fase
pode ser acompanhada
de sintomas inespecíficos
como febre baixa, mal-estar
e cefaleia. Se a doença não

for tratada pode evoluir para
estágios mais graves acome-

tendo o sistema nervoso central e cardiovascular.
Fonte: www.gov.br
Fernando Brito
Ministério da Saúde
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ARTESANATO E DECORAÇÃO Associação comemora neste mês 21 anos de fundação

Com destaque para Papai Noel de quase dois
metros, Amarap começa vendas de Natal
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
Faltando pouco mais de
dois meses para o Natal, as
famosas decorações alusivas a data mais encantada do
ano ganham mais espaço. Na
Casa do Artesanato da Amarap de Maravilha, os itens natalinos já estão expostos na
área de venda. Quem passa
pelo local encontra produtos
variados na linha de artesanato para a casa e decoração
em geral.
Para o Natal, são capas
para térmicas, guirlandas,
pinheiros em mdf, Papais-noéis, garrafas e caixas decorativas, renas, bonecos,
entre vários outros itens de
encher os olhos. Neste ano,

Bonecos e renas alusivas ao Natal

Amarap festeja 21 anos

Atendentes Araci Weber Pottratz e Lidiane Coimbra ao lado do Papai Noel de 1,98 metro

o destaque principal da linha natalina ficou com o Pa-

Papais-noéis e árvores em mdf

pai Noel de 1,98 metro, peça
única em exposição para venda. Enquanto o bom velhinho
não é vendido, fica disponível para visitas de crianças e
adultos que podem inclusive
fazer uma foto com o boneco.
O horário de atendimento de segunda a sexta-feira é
das 7h30 às 11h e das 13h15
às 18h. Nos sábados o atendimento é das 7h30 às 11h30.
As associadas Araci Weber
Pottratz e Lidiane Coimbra
fazem o atendimento de forma voluntária.

SORTEIOS DE NATAL

A Amarap está
organizando dois sorteios
especiais para o Natal. O
primeiro vai entregar uma
mandala de parede para o
ganhador. Para concorrer é
preciso fazer uma compra
com valor acima de R$
50,00.
O outro sorteio será
lançado nos próximos dias
no perfil do Instagram da
Amarap, com todas as
regras e premiação.

Neste mês de outubro a Associação Maravilhense
de Artesãos e Artistas Plásticos (Amarap) está
comemorando 21 anos de fundação. A associação
foi fundada em 2000 pelo então diretor de Cultura
do município, Ivanor Machado. O primeiro ponto de
venda foi próximo da Praça Central e atualmente o
atendimento é na Casa do Artesanato, na Rua Jorge
Lacerda. Neste ano, são 21 associados.

Guirlandas também estão expostas para venda

CONTAÇÃO DE HISTÓRIA

Instituto Sicoob realiza ação em escola de Cunha Porã
Na última semana as
voluntárias do Instituto Sicoob, Eliéges Flesch, Bianca T. H. Sonda e
Juliana B. Kolln, realizaram contação de história
para os alunos do primeiro ao quinto ano da Escola Núcleo Número Um, em
Cunha Porã. O evento ocorreu em comemoração ao
Dia da Criança e utilizou-se da história “Caio achou
uma moedinha” para falar com as crianças sobre educação financeira.
Após a contação, foi
promovido diálogo com as
crianças sobre a importância de poupar, refletir sobre o consumo, estabe-

Divulgação

Atividade foi realizada em comemoração ao Dia da Criança

lecer nossos sonhos e ter

responsabilidade. Ao final

da ação, as crianças rece-

beram um kit do Sicoob,
composto pelo livro apresentado na contação, sacochila, cofrinho, balas, pirulitos e algodão doce. “Estas
ações são extremamente
importantes para a formação das crianças, pois permite que elas tenham uma
melhor compreensão sobre consumo e dinheiro,
e assim desenvolvam uma
vida financeira sustentável”, afirma Eliéges Flesch, pessoa de apoio estratégico da cooperativa.
Para Diane M. K. Jandt, diretora da escola, esta
iniciativa foi muito gratificante. “As crianças amaram e voltaram encantadas

com os presentes e a história, tiveram de forma agradável orientações de como
lidar com seu dinheiro.
Aprender desde pequeno
economizar para poder adquirir algo maior faz com
que tenham metas e projetem seu futuro. Sempre
gostamos da parceria com
as cooperativas e só temos a agradecer que nossa escola pôde participar
dessa atividade. Estamos
nos sentindo imensamente agradecidos por todo o
apoio e dedicação dispendidos para com nossa Escola. Esperamos que essa
parceria continue e gere
muitos frutos”, finaliza.
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GASTRONOMIA O jantar foi servido no salão, sábado (16), com restrição de público. A noite ainda contou
com pequenas apresentações culturais

Jantar típico alemão marca
Oktoberfest no Clube 25 de Julho
CLEITON C. FERRASSO
Sem as tradicionais festas de outubro, a opção foi
comemorar a Oktoberfest
com jantar típico alemão.
Esse foi o jeito que o Centro Cultural 25 de Julho de
Maravilha encontrou para
marcar a Oktoberfest. O
jantar foi servido no salão,
sábado (16), com restrição

de público.
A noite ainda contou
com pequenas apresentações culturais. O Centro Cultural 25 de Julho também foi
contemplado com recursos
da Lei Audir Blanc durante
a pandemia e adquiriu camisetas para o coral, trajes
típicos da floresta negra, na
Alemanha, além de chapéus
é capuz para os dançarinos.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

jantar ocorreu sábado passado

Coral cantou músicas em alemão

Danças encantaram o público

REDE FEMININA

DIA DOS FINADOS

HÁ 24 ANOS CUIDANDO DAS MULHERES
Algumas pesquisas mostram que a ansiedade e a depressão estão entre os problemas psicológicos mais comuns entre os pacientes com câncer e a Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Maravilha tem atendimento psicológico. O trabalho é feito pelas psicólogas Fernanda Gotardo e Sandra Zamboni, para auxiliar na qualidade de vida
das pacientes oncológicas.
O atendimento psicológico durante o tratamento do
câncer ajuda as acometidas na adaptação da nova realidade, buscando meios de conviver com a doença da melhor
forma possível e um novo significado de vida.

Psicóloga Fernanda Gotardo

Pratos típicos alemão foram servidos

Psicóloga Sandra Zamboni

Obras e reformas no Cemitério Municipal
estão suspensas
Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
Faltando menos de duas
semanas para o feriado de
Dia dos Finados, a rotina no
Cemitério Municipal Jardim
da Paz de Maravilha começa a mudar. Desde a quinta-feira (20) não são mais
permitidas obras de reformas ou construções em túmulos. Nos próximos dias,
somente serviços de limpeza, organização e ornamentação dos túmulos podem ocorrer no espaço.
Conforme o administrador do Cemitério Municipal, Jairo Berger, neste período que antecede o Dia
dos Finados a movimentação no local acaba au-

Materiais devem ser descartados em contêiner disponível no cemitério

mentando, e a realização de
obras poderia atrapalhar o
fluxo dos visitantes. Mantendo o mesmo horário de
atendimento, os portões
do Cemitério Municipal fi-

cam abertos das 7h às 19hs,
todos os dias da semana.
Outra orientação importante é quanto ao descarte de materiais, como vasos
e flores que devem ser de-

positados no contêiner disponibilizado no cemitério,
mantendo a organização
do espaço. A realização de
obras volta a ser autorizada a
partir do dia 3 de novembro.
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TOQUE DE REQUINTE
por SIMONE HÜBNER

INVISTA NO CLÁSSICO COM A PASTA
A pasta é um dos acessórios masculinos mais tradicionais. São décadas de existência sem sair da moda, provando que são úteis e se adaptam a qualquer tendência. É
uma opção adorada no meio corporativo, principalmente quando falamos do modelo de pasta executiva.
As pastas são práticas e tem o tamanho perfeito para carregar notebook ou cadernos. Por outro lado, não costumam ser muito boas para objetos maiores ou volumosos,
como roupas. Os modelos mais clássicos normalmente têm só alça de mão, o que pode
ser desconfortável para carregar se estiver com peso. Se for comprar uma pasta, prefira
opções que também tenham uma alça transversal.
APOSTE NA VERSATILIDADE DA BOLSA
Se a pasta é conhecida pela sua tradição, a bolsa vem com seu ar despojado e eclético. É um acessório extremamente prático e muito estiloso. Tem de vários tamanhos e
formatos, para caber tudo que você precisa levar no dia a dia.
Por ser mais informal, a bolsa é um acessório muito usado no cotidiano. Essa versatilidade tornou a bolsa masculina uma tendência, trazendo cada vez mais variedade. A dica aqui é cuidar para não exagerar e comprar uma bolsa muito casual para trabalhar e vice-versa.
AFINAL: PASTA OU BOLSA, QUAL A MELHOR PARA O MEU ESTILO?
Tanto pasta, quanto bolsa, são acessórios do vestuário assim como óculos ou relógio. Por causa disso, é sempre importante ficar atento ao estilo da bolsa ou pasta que vai
comprar para passar a mensagem certa.
Pense na imagem que você quer ter e também nas peças que você tem no seu armário. Calma, você não precisa combinar tudo e nem usar a bolsa da mesma cor que
o sapato. Só se lembre que pouco adianta ter um visual arrumado e usar uma bolsa velha ou de má qualidade, para citar um exemplo.

PASTA OU BOLSA: DESCUBRA
QUAL MODELO COMBINA
MAIS COM SEU ESTILO!
Carregar os pertences nos bolsos nem sempre é possível. Entre documentos
pessoais, dispositivos eletrônicos, instrumentos de trabalho ou mesmo
acessórios esportivos, parece impossível sair de casa de mãos vazias. Por
causa disso, ter uma pasta ou bolsa para transportar seus objetos com
conforto e segurança se tornou indispensável para o homem moderno.
Enquanto as mochilas costumam ser muito usadas pelos homens, elas
nem sempre são adequadas para todas as situações. As pastas e bolsas,
por outro lado, podem trazer a praticidade tão desejada e ainda acrescentar
elegância a qualquer visual. Mas, qual modelo escolher?
Confira a nossa análise e descubra o que é melhor para o seu estilo:
pasta ou bolsa.

DICAS NA HORA DE COMPRAR
Por fim, vamos dar algumas dicas para você escolher a pasta ou bolsa ideal para
não se perder entre tantas opções. A primeira é pensar nas suas necessidades. É para
o trabalho ou para os passeios de final de semana? Tem muita coisa para carregar ou é
melhor um modelo menor e mais discreto?
A segunda dica é pensar no conforto. Afinal, bolsas e pastas não estão aí só para
completar o visual, elas devem ser práticas e confortáveis. Opções com alça de mão
podem parecer boas, mas serem problemáticas de usar no transporte público. Ou então o material ser bom, mas tão pesado que mesmo colocando pouca coisa é incômodo de usar.
Pense em todas as possibilidades antes de fazer uma compra de impulso. Assim,
você garante que está fazendo uma boa escolha que vai facilitar a sua rotina e ainda incrementar o seu look.
Excelente final de semana a todos!
Fonte: Kildare

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Vitri ne
MODA & ESTILO

OS CINCO TIPOS DE VESTIDO QUE VOCÊ
PRECISA TER NESTE VERÃO
BREEZY: o nome
vem de “brisa” em inglês, porque se refere
aos vestidos mais amplos e fluidos, podendo
ter recortes e babados.
Esse é outro modelo que vai das ocasiões
formais a simples passeios, dependendo do
restante da composição.

CANELADOS: não,
eles ainda não foram
embora! Esse modelo
já faz sucesso há bastante tempo e se você
já tem o seu saiba que
ele ainda fará sucesso. Indico usa-los em
momentos nada formais e, se for muito curto e justo, evite
usar até para trabalhar.
SLIP DRESS: esse
modelo é inspirado em
camisolas, então é mais
reto e com alcinhas. A
parte boa de investir
em um slip dress é que
você pode usa-lo tanto para o trabalho e ocasiões formais (se o modelo não for curto) com
saltos e para o dia a dia
com tênis ou rasteiras.

LASTEX: desde o ano passado temos visto esse tipo
de acabamento de
várias linhas de elástico aparecer mais
em mais em blusas
e vestidos, principalmente na parte do
busto. Uma forma legal de usá-lo é combinando com tênis,
para trazer aquele aspecto hi-lo que já falei em outra matéria;

Rua lon- Conjunto de Reality show de
drina na documen- culinária da Globo
capa de tos de uso Peça que regula o flufamoso privado xo de água encanada
álbum dos
Beatles
Carecer;
necessitar

Universidade de
Connecticut (EUA)

Nome da Ato em que o Poder
letra "R" Público transfere para
si propriedade de terceiros, mediante pagamento de indenização

Tipo sanguíneo do
doador universal
Turismo Amolar
(abrev.) (a faca)

Competidores de
maratonas
Permissão
"(?) é o
melhor
remédio"
(dito)
Viagem,
em inglês
Frutinho
arroxeado

Tornar
legítimo
Pablo
Picasso,
artista
plástico

Interjeição
de alívio
Transporte coletivo

Sereia de
rios, no
Folclore
indígena

Peregrino

O verbo
de quem
"não dá o
braço a
torcer"

Recoberto
de tinta

"Produto",
em PIB
Ao redor,
em inglês

A mais
simples
operação
aritmética
Clínica de
tratamento
estético

Sala de
(?), local
de reunião
da família

Remo,
em inglês
Casa de
vinhos
Iguaria
de festas
recheada
com patê

BANCO

Bondosas
Deus grego
da Guerra
(Mit.)

Aqui
Giorgio
Armani,
estilista

"Obrigação"
do lavrador com
a terra

A frente
do navio
Base da
argamassa

Arnaldo
Antunes,
cantor de
"Paradeiro"
A estrela
"companheira" de
Sirius
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MODO DE PREPARO
Em um liquidificador, bata todos os
ingredientes até obter uma consistência
cremosa. Dispense a mistura em um
recipiente e leve à geladeira até que
esteja firme.
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ESPAÇO GOURMET

BO

PRINCESA: esse tipo de vestido fará muito sucesso no verão! Ele vem muitas vezes com
mangas bufantes, decotes delicados, babados, saias fluidas, longas e amplas. Dependendo do modelo que escolher, você pode até usar em casamentos e formaturas, mas nem todos são indicados. Prefira usar em batizados, aniversários e encontros com amigas.

INGREDIENTES
1 lata de leite
condensado
2 caixas de creme de
leite
200 g de iogurte natural
1 pacote de suco em
pó sabor morango
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COQUETEL

Monograma de
"Queila"
(?) concorrência,
princípio
liberal
(Econ.)

por SUSANE ZANIN

Cada vez mais se aproximam os
dias quentes de verão. E uma peça
que nós mulheres amamos usar na
estação é um belo vestido, não é?
Particularmente, sou apaixonada
e tenho vários! Eles transmitem
feminilidade, são práticos e, ao mesmo
tempo, é fácil deixar o look estiloso
com o restante da composição. Hoje
quero te falar quais são os cinco tipos
de vestidos que vale a pena investir
neste verão.

www.coquetel.com.br

3/anã — oar — spa. 4/ares — trip — yale. 6/around. 9/abbey road.
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ÁREA VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Luciano, feliz aniversário!
Que seja um novo ano
na sua vida cheio de
felicidade e muitas
realizações.
Andreia, que Deus possa continuar
iluminando sua vida, mostrando os
melhores caminhos e realizando todos os
seus sonhos. Feliz aniversário.
Parabéns a linda Bruna, que comemorou
mais um aniversário. Que seus sonhos
possam cada vez mais se realizar!!

Thaise, que Deus abençoe seu dia com
muita alegria, e lhe conceda muitos
anos de vida. Feliz aniversário, amiga!

Mara, Feliz aniversário! Que sua vida esteja repleta de
momentos únicos e inesquecíveis. E que a felicidade
sempre encontre o caminho do seu coração. Parabéns
pelo aniversário.

Orfila, parabéns
pelo seu
aniversário neste
dia 25. Que Deus
te abençoe muito.
Homenagem de
toda sua família.

Thomás, que
este aniversário
seja mais uma
etapa de sonhos
e realizações
alcançados.

18
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REDE MUNICIPAL Para os Prés e Ensino Fundamental o processo é nas
escolas e para as creches no auditório da prefeitura
VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

PALAVRAS MÁGICAS PARA VIVER DIAS
DIFÍCEIS – O CONTO DO ANEL MÁGICO
Era uma vez um rei muito poderoso que vivia insatisfeito
porque não conseguia dominar as suas emoções. Consciente de que as mudanças de humor prejudicavam a sua capacidade de tomar boas decisões, mandou chamar o maior sábio do reino e pediu-lhe:
– Quero que me digas qual o segredo da serenidade. Sinto muita raiva e desespero quando tenho uma derrota. E fico
demasiado eufórico quando tenho uma vitória. Como poderei viver com mais equilíbrio e paz de espírito?
O sábio prometeu pensar numa solução e retirou-se. Semanas depois regressou à presença do rei, deu-lhe um anel e disse:
– Majestade, traga este anel sempre consigo. Ele tem
uma inscrição interna com um poder mágico. Essa mensagem não deve ser lida por curiosidade porque, nesse caso,
perderá toda a magia. Deve ser lida apenas nos momentos
cruciais de sofrimento e desespero. Quando tudo parecer
perdido e nada mais depender de si, retire o anel do dedo
e leia a mensagem que nele está gravada, sem revelar o segredo a ninguém. Irá sentir um novo ânimo e mais esperança no futuro!
– Muito bem! E o que faço nas situações de euforia descontrolada?
– Proceda da mesma forma. Retire o anel do dedo e, discretamente, leia a mensagem. Irá sentir-se mais calmo!
O rei recompensou o sábio com as moedas de ouro e
comprometeu-se a pôr em prática as suas orientações.
Ao longo dos anos, o povo percebeu que o rei olhava
para o interior do seu anel, nos melhores e nos piores momentos, e mostrava-se cada vez mais sereno, prudente e justo na governação.
O segredo daquele anel converteu-se no maior mistério
do reino. Todas as pessoas queriam saber o que nele estava
escrito. Quando o rei morreu encontraram no anel apenas
três palavras: Isto também passará.
E, por estes dias, muitas vezes me recordo deste conto e
das suas simples e mágicas palavras. Muitas vezes ele traz-me a força que me escapa quando sinto que a previsibilidade dos dias, as certezas, os sonhos e os planos que fazíamos,
se esfumam para um nevoeiro que me fazem sentir perdida, ansiosa, impotente e completamente insegura quanto ao
que vivemos hoje e ao que há de vir.
Recordar as três palavras mágicas convidam-me a confiar
no incerto, a ter esperança nos dias que desconheço, a sentir serenidade no futuro que se escreve para lá das linhas que
delineamos, com a presunção que conhecemos o ponto final. Vivemos hoje nas reticências que a vida nos trouxe, mas a
nossa história prossegue, porque “isto também passará”.

Secretaria de Educação divulga
calendário de matrículas e rematrículas
A Secretaria de Educação de
Maravilha divulgou nesta semana o calendário de matrículas e
rematrículas para o ano letivo de
2022. Como nos anos anteriores,
foram definidas datas específicas para as rematrículas, para as
matrículas novas no ensino fundamental e para matrículas novas de crianças inscritas na lista
do TAC para creche.
Tendo em vista a situação
que ainda enfrentamos perante
à pandemia da Covid-19 e prezando pela segurança de todos,
as matrículas e rematrículas do
Ensino Fundamental e dos Prés
devem ser realizadas diretamente no Centro Educacional
que deseja se inscrever. As matrículas do Berçário e Maternal
acontecem no auditório da Prefeitura Municipal.
As inscrições para a creche plantão que acontece em
janeiro ainda serão definidas.
Para mais informações, o responsável deve entrar em contato diretamente com a escola
de interesse.

Arquivo/O Líder

Para creches, as matrículas ocorrem no auditório da prefeitura

Confira as datas
e horários:
- Rematrículas da Educação Infantil e Ensino Fundamental – 08 a 12 de novembro, das 7h30 às 11h30 e das
13h às 17h;
- Matrículas novas do Pré I,
Pré II e Ensino Fundamental –
16 e 17 de novembro, das 7h30
às 11h30 e das 13h às 17h;
- Matrículas novas do Ber-

çário e Maternal III (TAC) – 07
de dezembro, das 7h30 às 16h30
(sem fechar ao meio dia);
- Matrículas novas do Maternal I e II (TAC) – 08 de dezembro, das 7h30 às 16h30
(sem fechar ao meio dia).
DOCUMENTAÇÃO
Os pais e responsáveis não
devem esquecer de apresentar uma cópia da certidão de nas-

cimento da criança, CPF e RG dos
pais e da criança (se tiver), da carteira de vacinação (parte onde tem
o carimbo), do cartão SUS, do comprovante de residência atualizado, de um telefone atualizado
e de uma folha de pagamento
do último mês, ou declaração
de trabalho registrado, ou com
timbre da empresa com horário registrado (somente para
matrículas na creche).

MODA

Tendência em bolsas e calçados é apresentada
na loja A Laboutique de Maravilha
Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

A loja A Laboutique, de
Maravilha, apresentou as
novidades da nova coleção primavera/verão na
sexta-feira (15). Tendência em bolsas, calçados e
acessórios para viagens foram os destaques. Clientes puderam conferir ainda
a decoração da loja, saborear drinks e coquetéis.
Equipe comemorou o
lançamento das novidades

Local foi decorado para a nova temporada

Tendência em bolsas e sapatos foram apresentadas
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COVID-19 Secretária de Saúde, Miriane Sartori alerta população
que cuidados precisam continuar e que a pandemia não acabou

Maravilha volta a registrar aumento nos
casos, com 42 ativos e 10 internados
Arquivo/O Líder

CARINE ARENHARDT
Dez pessoas internadas e
42 casos ativos, estes foram
os picos da semana nos boletins epidemiológicos da
Covid-19. O maior número de internações e também
dos casos ativos foi confirmado no início da tarde de
sexta-feira (22), pela secretaria de Saúde.
Os aumentos geram
nova preocupação, já que o
município chegou a zerar as
internações há poucos dias
e ter um número mais baixo
dos casos ativos. Conforme
a secretária de Saúde, Mi-

Secretária de Saúde reforça a necessidade de usar máscaras e manter distanciamento

riane Sartori, o número de
internações vem surpreendendo negativamente o município.
Ela ressalta que o aumento nos números está

relacionado ao comportamento de uma parcela da
população que tem diminuido os cuidados como uso
de máscara, aglomerações e
distanciamento social.

VACINAÇÃO

Na quinta-feira, o
município informou que
estava sem doses para
primeira aplicação em
adultos e adolescentes.
No entanto, o estoque
de segunda dose está
garantido para todos
que já estão no prazo de
completar a imunização.
A terceira dose, para
pessoas com mais de
65 anos, ou profissionais
da saúde, que tenham
recebido a segunda dose
ou dose única há mais de
seis meses também está
disponível.

SICREDI

Programa A União Faz a Vida realiza ações
alusivas ao Mês da Criança
Uma das principais iniciativas de responsabilidade
social do Sicredi, o programa
A União Faz a Vida está percorrendo municípios da região com atividades alusivas
ao mês da criança. O programa tem como propósito construir e vivenciar atitudes e
valores de cooperação e cidadania, através de projetos que
estimulam o cooperativismo.
Desde o início de outubro está em cidades de abrangência da cooperativa no Rio
Grande do Sul e Santa Catarina, realizando atividades que
fizeram a alegria das crianças. Entre os municípios que
participaram das ações em
Santa Catarina, estão Ma-

Divulgação

DIA MUNDIAL DE
COMBATE À POLIOMIELITE
24 de outubro é o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. A data foi estabelecida pelo Rotary Internacional para celebrar o nascimento de Jonas Salk, líder da primeira equipe
que desenvolveu uma vacina contra a poliomielite. Existem
duas vacinas contra a poliomielite: a VPO (vacina pólio oral)
ou Sabin, também conhecida por ser a vacina da gotinha; e
a VIP (vacina inativada pólio) ou Salk, administrada por via
intramuscular. As vacinas são conhecidas pelos nomes dos
cientistas Jonas Salk e Albert Sabin, que desenvolveram as
duas modalidades de imunizantes para a pólio.
A poliomielite é uma doença contagiosa aguda causada pelo poliovírus (inicialmente dos sorotipos 1, 2, 3, dos
quais apenas o de tipo 1 continua circulando), podendo
infectar crianças e adultos por via fecal-oral (através do
contato direto com as fezes ou com secreções expelidas
pela boca das pessoas infectadas).
Os casos de poliovírus selvagem diminuíram em mais
de 99% desde 1988, quando foram estimados 350 mil casos
em mais de 125 países endêmicos.
Toda esta conquista se deve ao uso das vacinas e a realização de campanhas de imunização. Em 1994, a região
das Américas foi a primeira no mundo a ser certificada
como livre da pólio. No momento, há apenas dois países
– Paquistão e Afeganistão – onde o poliovírus selvagem
ainda circula. O Brasil recebeu o certificado de eliminação da pólio em 1994. A estratégia adotada para a eliminação do vírus no país foi centrada na realização de campanhas de vacinação em massa com a vacina oral contra a
pólio (VOP).
Até que a poliomielite seja erradicada no mundo
(como ocorreu com a varíola), existe o risco de um país ou
continente ter casos importados e o vírus voltar a circular
em seu território. Para evitar isso, é importante manter as
taxas de cobertura vacinal altas e fazer vigilância constante, dentre outras medidas.
Aproveite a Campanha de Multivacinação, que vai até
30 de outubro, e leve seus filhos para se vacinarem contra
pólio e outras doenças!
Podemos livrar o mundo da pólio, mas, precisamos entrar em ação juntos. No Dia Mundial de Combate à Pólio,
junte-se ao @Rotary para eliminar esta doença para sempre. #WorldPolioDay: endpol.io/wpd-pt
Rotary Club de Maravilha

Crianças se divertiram com a iniciativa

ravilha e São Carlos. Nos locais das ações, foram insta-

lados brinquedos infláveis,
realizadas pintura nos rostos

das crianças, além de atividades lúdicas com o “Abelhão”.
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A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

China se consolida como maior
parceiro de SC no exterior

Sicoob em
destaque

País asiático foi o mais comprou e o que mais vendeu produtos para o Estado em 2021; superando os EUA
Entre janeiro e setembro
de 2021, a China foi o principal parceiro comercial de
Santa Catarina no mercado
exterior. A relação entre
chineses e catarinenses se
consolidou alavancada pela
valorização dos produtos
ligados ao agronegócio,
principalmente carnes
e grãos. O país asiático
ocupa o posto de principal
destino das exportações
do Estado desde 2018, após
superar os Estados Unidos,
que lideraram a lista entre
1997 (início da série histórica) e 2017.

SCGÁS divulga
selecionados
A Companhia de
Gás de Santa Catarina
(SCGÁS) divulgou na última semana os classificados
da Chamada Pública para
contratação de Projetos
Socioambientais via recursos próprios para atuação
nas comunidades lindeiras aos equipamentos de
operação da Companhia,
localizadas nos municípios
de Gaspar, no Vale do
Itajaí, e Tubarão, no Sul do
Estado. Os projetos foram
selecionados após análise
técnica do Comitê de
Projetos Sociais da Companhia, e a classificação
está disponível no site da
Companhia.

CNA/DIVULGAÇÃO

Exportações SC por
país de destino 2021
(jan-set)
País
US$
China
1,4 bi
EUA
1,36 bi
Argentina 397,4 mi
Chile
385,1 mi
México
308,1 mi
Japão
288,4 mi
Paraguai
226,2 mi
R. Unido 194,5 mi

FONTE: MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Os dados, divulgados
pelo Ministério da Economia, mostram que o faturamento com exportações
para a China quadruplicou

nos últimos 10 anos, principalmente pelo aumento do
volume e valor das carnes
suínas, de frango e soja. O
aumento das compras dos

Reinvenção dos negócios
A Federação das Indústrias (Fiesc) promove o
Fórum Radar Reinvenção
nos dias 9 e 10 de novembro, com a participação de
lideranças empresariais e
especialistas nacionais e
internacionais. O evento
será híbrido, com participação presencial restrita

a presidentes e executivos
de empresas convidadas,
além de ser transmitido
pela internet. Com correalização de Sesi e Senai, o
fórum vai aprofundar o
debate sobre a reinvenção
dos negócios diante da
aceleração das mudanças
trazidas pela pandemia.

estadunidenses foi de cerca
de 95% no mesmo período
e tem mais participação
de motores e peças. Os
dois países, que fazem

antagonismo no mercado
internacional, lideram a
lista de principais destinos
dos produtos catarinenses
com folga. Na sequência,
aparecem Argentina (US$
397,4 milhões), Chile (US$
385,1 milhões), México
(US$ 308,1 milhões), e
Japão (US$ 288,4 milhões).
A China também lidera
a lista de importação,
com US$ 6,7 bilhões em
produtos enviados para cá.
Isso representa um terço de
tudo o que Santa Catarina
importou em 2021 (cerca
de US$ 18,2 bilhões).

Pela terceira vez (2018,
2019 e 2021), o Sicoob,
instituição financeira
cooperativa, ficou
em primeiro lugar na
categoria Financiamentos
da 5ª edição do Prêmio
Finanças Mais. O ranking
é resultado de uma
parceria do Estadão e do
Broadcast com a agência
classificadora de risco
Austin Rating, o mais
completo prêmio das
instituições financeiras
que atuam no Brasil.
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HISTÓRIA José Eduardo Mosena assume estrutura com o objetivo de ajudar a comunidade maravilhense no desenvolvimento local

Com novo gerente, agência do Banco do
Brasil comemora 45 anos em Maravilha
EDERSON ABI

A agência do Banco do Brasil de Maravilha está com nova
gerência desde o fim de setembro. José Eduardo Mosena assume como gerente da unidade, que é uma das principais da
região. Com mais de 30 anos de
carreira, sendo 15 de gerência,
Mosena estava em Pinhalzinho
e sonhava em chegar a Maravilha. “Fui muito bem recebido

pelos clientes, pelos colegas e
pela comunidade”, afirma.
Segundo ele, o objetivo é
dar continuidade ao trabalho
que vinha sendo feito e auxiliar o município de Maravilha.
Ele revelou que o Banco do Brasil realizou uma recente reorganização da agência maravilhense, com saída e contratação de
mais funcionários. “Vamos melhorar cada vez mais e evoluir
nos negócios”, comenta.

45 ANOS DE MARAVILHA
A agência de Maravilha é esA história mostra que o Bantratégica para o Banco do Brasil,
co do Brasil já teve 80 funcionácomenta o gerente José Eduarrios, mas a estrutura foi se modifido. Conforme ele, a aposta aconcando e apostando em inovação
teceu cedo no município, já que
tecnológica. Atualmente, está
a agência é uma das mais anticom apenas 16 funcionários.
gas. Inaugurada em 12 de outuA agência atende os mubro de 1976, na Avenida Sul Branicípios de Maravilha, Flor do
sil, a agência completa 45 anos
Sertão, São Miguel da Boa Visno mesmo endereço. O banco é
ta, Tigrinhos, Santa Terezinha do
referência no crédito para o agroProgresso e Bom Jesus do Oeste e
negócio local.
Iraceminha.

Ederson Abi /O Líder

José Eduardo Mosena assume o trabalho com a esperança de auxiliar as pessoas e
desenvolver negócios

Agência foi inaugurada há 45 anos e está no mesmo endereço

FILIAL

Inaugura nova unidade da Farmácia
do Trabalhador
Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

CAMILLA CONSTANTIN
Maravilha conta agora com mais uma unidade
da Farmácia do Trabalhador, inaugurada na quarta-feira (20), na Avenida Sete
de Setembro, 463. A equipe convida a todos para conhecer o novo espaço e garantir as ofertas. “Estamos
com 25% a 90% de desconto. Além de preços acessíveis, nosso grande diferencial é o horário especial de
atendimento”, destacam.

Empreendimento fica localizado na Avenida Sete de Setembro

A Farmácia do Trabalhador atende de segunda a sexta-feira, das
7h30 às 20h, sem fechar

Equipe convida a todos para conferir as promoções

ao meio-dia. Já aos sábados, o trabalho é das
8h às 18h, também sem
fechar ao meio-dia.

Fotos: Banco do Brasil/Arquivo

Equipe total é composta por 16 funcionários, mas já teve 80 trabalhadores

A carteira de crédito gira em
torno de R$ 154 milhões, sendo
R$ 105 milhões no agronegócio,

R$ 28 milhões para empresas e
R$ 21 milhões para pessoa física.
São 10 mil clientes.

Uma das equipes do Banco do Brasil, que é referência na região
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INVESTIMENTOS Polícia Militar foi contemplada com novos
equipamentos, ampliação na sede e no sistema de videomonitoramento

Cunha Porã adere
ao programa SC
Bem Mais Simples
O secretário de Desenvolvimento Econômico do
Estado, Luciano José Buligon, esteve no munícipio de Cunha Porã na terça-feira (19) para fazer o
lançamento do programa SC Bem Mais Simples.
O ato teve a participação da prefeita Luzia Vacarin, vice Rafael Böer,
secretário de Desenvolvimento Econômico Ariel
Henn, juntamente com secretários e servidores.
O SC Bem Mais Simples
é um programa de política pública de simplificação
coordenado pela Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Econômico Susten-

Município investe na segurança pública

tável (SDE), em conjunto
com a Jucesc, responsável
pela integração dos sistemas, e com os órgãos licenciadores estaduais. Os municípios que já possuem a
lei permitindo a adesão ao
programa os empreendedores poderão acessar o portal e saber o tipo de enquadramento de sua empresa.
“Esse processo trará segurança e agilidade entre o
registro e o pleno funcionamento do empreendimento, são mais de 576 CNAEs que estão aderidos ao
programa, trazendo a desburocratização na abertura de novos negócios”, frisou o secretário Ariel Henn.
Divulgação

Divulgação

Sargento Pigatto com os equipamentos que foram adquiridos recentemente

ras, pintura nas vias e as faixas
elevadas, aquisição de equipamentos e materiais para os
profissionais de segurança, a
reforma e adequação da sede
das polícias, além da vinda de
um veículo novo, esse com recursos estaduais”, informa o
policial.
Na ampliação do sistema
de videomonitoramento serão

investidos mais de R$ 72 mil,
com sistema LPR, que faz a leitura automática de placas. Na reforma e adequação da sede da
Delegacia e do Destacamento
da Polícia Militar os investimentos giram em torno de R$ 80 mil.
E nos últimos dias foram investidos pouco mais de R$ 10 mil em
materiais diversos para facilitar
o trabalho dos policiais.

Para o prefeito Sidnei Willinghöfer, esses investimentos são
essenciais, assim como o trabalho conjunto. “Segurança é um
item essencial em se falando de
qualidade de vida, por isso damos uma atenção especial à
área, sempre fortalecendo a necessária cooperação entre todos:
população, órgãos de segurança
e municipalidade”, destaca ele.

Alevinos são entregues aos agricultores

AQUISIÇÃO

A Secretaria da Agricultura
de São Miguel da Boa Vista fez
a entrega de três mil alevinos na
terça-feira (19) e contemplou 10

Agricultura recebe
carreta agrícola
ca e do Desenvolvimento Rural no valor de R$
16.500,00. O equipamento foi uma solicitação da
vereadora Deisi Kempfer,
com auxílio da deputada
Marlene Fengler (PSD) que
intermediou a aquisição.
Divulgação

Equipamento foi entregue ao município nesta semana

Um trabalho de cooperação
entre a administração, órgãos de
segurança pública e a população está fazendo com que Flor
do Sertão seja um lugar cada
vez mais seguro. O bom trabalho da Polícia Militar e a colaboração da comunidade dão respaldo para investimentos que
vêm sendo feitos na área. Além
de recursos próprios do município, parte dos valores investidos
são oriundos de infrações de
trânsito, registradas na rodovia
que corta a cidade (Rua Terezinha Cervieri), que retornam integralmente ao município, sendo divididos entre a Polícia Civil,
Polícia Militar e Prefeitura.
Segundo o comandante do
destacamento local da Polícia
Militar, Délcio Pigatto, os diversos investimentos dão melhores condições de trabalho
aos profissionais, além de melhorar a qualidade de vida dos
florsertanenses e de quem visita o município. “São diversas ações que convergem no
sentido de garantir segurança a todos, como o sistema de
monitoramento por câme-

PRODUÇÃO

Bulegon explanou sobre o funcionamento do programa

Na tarde de segunda-feira (18), a Secretaria da
Agricultura de Cunha Porã
recebeu uma carreta agrícola basculante que foi adquirido pelo Estado através da Secretaria de Estado
da Agricultura e da Pes-
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agricultores. A entrega consiste na parceria entre a Piscicultura Nossa Senhora Aparecida
de Ijuí/RS. A equipe técnica da

Agricultura presta toda a orientação técnica aos agricultores
desde a escolha das espécies até
a produção. A próxima entrega

está definida para o final de novembro. Maiores informações
podem ser obtidas na Secretaria Municipal de Agricultura.

IRACEMINHA

Alunos participam de sessão de cinema
Em comemoração ao dia
das crianças os alunos do 1º
ao 5º do Núcleo Escolar Professora Maria Olinda Hermann de Iraceminha foram
para São Miguel do Oeste participar de uma sessão de cinema no Cine Peperi. A sessão teve como filme Rio 2 que
aborda sobre o desmatamento da floresta amazônica.
Conforme as professoras
responsáveis além de ser uma
atividade recreativa, de passar um dia diferente o cinema
pode ajudar as crianças a conhecer coisas novas e aprendem outros valores. A utilização do filme com formas

Divulgação

Crianças tiveram um dia diferenciado a aprenderam sobre novos valores

pedagógicas em sala de aula,
independente da temática gênero que o professor escolher

hoje, pode despertar no aluno
o interesse pelo conhecimento e pela pesquisa, por meio do

olhar. Além de possibilitar a liberdade ao aluno de pensar
aprender um modo diferente.
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SÃO MIGUEL DA BOA VISTA Concurso teve como objetivo instigar
os alunos a pesquisar sobre o tema deste ano que foi Liderança

Conhecidos finalistas da etapa
escolar do Oratória nas Escolas
Ocorreu na manhã de
quinta-feira (21) a etapa escolar do Concurso Oratória nas
Escolas 2021, promovido pela
JCI Maravilha, nas dependências da Escola de Educação
Básica Oscar Majolo de São
Miguel da Boa Vista. O concurso tem como objetivo, oferecer aos estudantes a oportunidade de conhecimento,
reflexão e conscientização sobre responsabilidade e com-

promisso de cada indivíduo
em relação aos problemas sociais, ambientais e educacionais, nos níveis local, regional, nacional e mundial.
Conforme os organizadores, os alunos foram instigados à pesquisa e estudos sobre o tema abordado, neste
ano foi “Liderança”, além de
ter a oportunidade de obter treinamentos de oratória durante as aulas de Lín-

gua Portuguesa ministradas
pela professora Vera Lucia
Martini.
Todos os estudantes das
turmas que participaram, receberam um certificado de
participação e uma garrafa
squeeze, entregue pela JCI.
“Agradecemos a participação
dos estudantes do 8° e 9° ano,
que se dedicaram e se desafiaram diante do projeto e do
tema proposto. Agradecemos

também a professora Vera
Lucia Martini, pelo empenho
e dedicação na orientação
dos nossos jovens estudantes”, frisaram os integrantes
da JCI.
Os finalistas da EEB Oscar Majolo são: Ariel Luiz
Miorando (8° ano) e Bárbara Schroter (9° ano) que irão
representar a escola na etapa regional do concurso, que
acontecerá em Maravilha.
Divulgação

Agendamentos estão
sendo feitos para
doação de sangue
A Secretaria de Saúde de Tigrinhos está realizando novos agendamentos para doações de sangue
nos próximos dias 27 de ou-

tubro e 19 de novembro.
Os interessados podem entrar em contato com a Unidade de Saúde para realizar sua inscrição.

ORIENTAÇÃO

Professores trabalham
sobre saúde bucal
Com o objetivo de conscientizar e a valorizar sobre
a saúde bucal os professores do Núcleo Escolar Professora Maria Olinda Hermann de Iraceminha estão
trabalhando com os alunos do pré escolar e do 1º
ao 5º ano sobre o assunto. As atividades foram feitas com vídeos a pedido da
saúde com orientações sobre a importância dos hábitos de higiene bucal.
O objetivo da atividade foi discutir sobre as razões pelos quais os hábi-

tos de higiene do corpo,
lavar as mãos antes de comer, escovar os dentes, limpar os olhos, nariz e as orelhas. Além de ser necessária
a manutenção da saúde e do
sorriso saudável e bonito.
Os professores neste trabalho de ações educativas e
preventivas reforçaram aos
educando a importância
de hábitos de vida, os cuidados relativos à boca e os
dentes. A partir do vídeo os
professores trabalharam em
sala de aula sobre os principais conceitos apresentados.
Divulgação

Todos os alunos que participaram do projeto receberam um certificado

AURIVERDE

Cartilhas de atividades são entregues
A Cooperativa Regional
Auriverde fez a entrega da
Cartilha de Atividades Auriverde que trata dos novos
ramos do cooperativismo.
A cartilha tem por objetivos: fortalecer os vínculos
de cooperação entre a Auriverde e as escolas parceiras, difundindo a doutrina
cooperativista e contribuir para a formação dos
alunos, oferecendo conteúdos e atividades complementares adequados
às questões pedagógicas.
Desta forma a Auriverde, através da coordenação
de programas sociais, pratica o 5° e o 7° princípios do
cooperativismo: Educação,
Formação e Informação e o
Interesse pela Comunidade, respectivamente. Esta
cartilha foi elaborada para

Divulgação

Vídeos e trabalhos em sala de aula foram abordados em sala de aula

HÁBITOS

Projeto Alimentação
Saudável é colocado
em prática

Atividades foram propostas para os estudantes das escolas participantes

atender os 581 alunos do
6° e 7° anos das nove escolas parceiras. São elas: Escola Tiradentes, Núcleo
Número Um e Escola Tupinambá de Cunha Porã; Escola Nicolau Schoenberger,
de Cunhataí; Escola Osvaldo
Ferreira de Mello, de Tigrinhos; Escola Santa Terezinha, de Santa Terezinha do

Progresso; Escola Oscar Majolo, de São Miguel da Boa
Vista e as Escolas Manuel
de Freitas Trancoso e Escola Biguá, de Iraceminha.
Após a leitura da cartilha e a realização das atividades propostas, os alunos terão como atividade,
elaborar uma frase sobre o
cooperativismo, que con-

temple o conteúdo da cartilha. As frases serão avaliadas e em cada turma
será escolhida uma frase que represente o conceito adequadamente. A
direção da Auriverde agradece a participação das escolas e deseja que o material seja importante para a
formação dos estudantes.

Na quarta-feira (20) o
Centro de Educação Infantil Chapeuzinho Vermelho
de Bom Jesus do Oeste deu
início ao projeto Alimentação Saudável. O projeto
tem como base de execução
estimular a participação
das crianças nas atividades que serão desenvolvidas na instituição em diver-

sas áreas interdisciplinares.
A abertura do projeto
foi com a contação de história “A cesta de dona Maricota”, da autora Tatiana Belinky. “Uma alimentação
saudável é a base do meu
bem estar, e o meu bem estar é a base da minha felicidade”, finalizou a diretora Juliane Fagundes.
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COTIDIANO
TRÂNSITO Acidente foi no mês de maio no trevo secundário da BR-282
TRÂNSITO E VOCÊ

por ALYSON HENRIQUE BECKER

Soldado PM lotado no posto 12 da 3ª Companhia
de Polícia Militar Rodoviária

RENOVAÇÃO DA HABILITAÇÃO
Olá amigo leitor.
Continuamos a nossa jornada em falar sobre as alterações
que a Lei 14.071/20 realizou no Código de Trânsito Brasileiro, que hoje será sobre a validade do exame periódico, físico e
mental do motorista.
A renovação da habilitação nada mais é que demonstrar,
através de exames, que suas capacidades físicas e mentais continuam as mesmas ou foram modificadas, no intuito da validade e adequações na carteira de motorista.
Assim, com a entrada em vigor da nova legislação, as habilitações tiveram um prazo mais estendido para a renovação,
determinada pela faixa etária do cidadão.
Desse modo, os exames periódicos exigidos, quanto a aptidão física e mental do motorista, é renovado em uma periodicidade, conforme sua idade, que na nova legislação passa a
ser: a) 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos;
b) 05 anos, para condutores com idade entre 50 a 70 anos; c) 03
anos, para condutores com idade acima de 70 anos.
Importante é mencionar que quando houver indícios de
deficiência física ou mental, ou de progressividade de doença
que possa diminuir a capacidade para conduzir o veículo, os
prazos previstos acima poderão ser diminuídos por proposta
do perito examinador.
Por hoje seriam essas as informações, espero ter contribuído com as dúvidas pertinentes.
Forte abraço a todos (as).
Tenham uma boa semana.

A Polícia Civil indiciou
nesta semana um homem,
de 53 anos, pela prática do
crime de homicídio culposo na direção. O homem
dirigia um caminhão de
coleta de lixo quando o acidente ocorreu. A investigação apurou que o motorista
foi o responsável por atropelar e matar uma jovem, de
19 anos, em Maravilha.
O homicídio culposo é
quando não há a intenção
de matar, mas possui traços de negligência e imprudência.
O acidente foi no dia 17
de maio deste ano. A vítima conduzia uma bicicleta na perimetral da BR-282,
próximo ao trevo, quando foi atingida pelo caminhão dirigido pelo homem.

Arquivo/O Líder

Jovem estava em uma bicicleta e foi atingida pelo caminhão da coleta de lixo

A jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do
atropelamento.
Durante a investigação
realizada pela Polícia Civil, com a juntada dos lau-

dos periciais, interrogatório
de testemunhas, análise de
imagens, segundo a polícia,
ficou demonstrado que o
motorista do caminhão agiu
com imperícia e negligência,

ACIDENTE

TRAGÉDIA

Mulher morre após
grave acidente
com motocicleta
Morreu no Hospital São
José a mulher vítima de acidente de trânsito na noite de quarta-feira (20) no centro do município de Tigrinhos. Marizete Eliane
da Silva, de 29 anos, conduzia
uma motocicleta, placas de Maravilha, e sofreu uma queda. A
condutora residia em São Miguel da Boa Vista, na comunidade de Água Branca, e estava sain-

Polícia Civil indicia motorista
que atropelou e matou
ciclista em Maravilha

do de Tigrinhos para ir para casa.
Após o acidente, ela teve
graves ferimentos, foi encontrada inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada para o Hospital São
José, em Maravilha. A vítima não resistiu e morreu ainda durante a mesma noite.
O corpo foi velado e sepultado em Tigrinhos.

FLAGRANTE

Homem fica ferido após
colisão entre motocicletas
no Bairro Bela Vista
O Corpo de Bombeiros atendeu um
acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas na noite de quinta-feira (21)
na Rua Palmitos, no Bairro Bela Vista, em Maravilha. A colisão foi na esquina do Mercado Abi por volta de 22h.
O Corpo de Bombeiros foi até o local e atendeu um dos motociclistas. Ele
estava fazendo entrega de pizzas quando o acidente aconteceu. O homem
teve ferimentos pelo corpo e foi encaminhado para o Hospital São José.

resultando no atropelamento da jovem.
O inquérito contendo as
provas do caso foi encaminhado ao Ministério Público
para análise.

Funcionário é preso
após furtar dinheiro
de caixa de empresa
Divulgação

Homem teve ferimentos mais graves na
perna e foi atendido pelos bombeiros

A Polícia Militar de Maravilha atendeu uma ocorrência de furto na noite de quarta-feira (20), por volta das 20h30,
em uma lavação de automóveis.
A guarnição conversou com o proprietário, que
relatou que estava faltando R$ 200 do caixa. Ao observar o histórico das câmeras de monitoramento, foi possível identificar que um funcionário do estabelecimento pegou o dinheiro e saiu do local.
De imediato, foi reconhecido o autor do furto,
que recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia de Maravilha para os procedimentos cabíveis.

PRISÃO

Polícia Civil prende foragido que
usava identidade falsa
A Polícia Civil, através do
Setor de Investigação Criminal, prendeu, na tarde de quarta-feira (20), um homem de
40 anos que responde a diversos processos pela prática de violentos crimes de roubo e porte ilegal de arma de
fogo. Os crimes foram cometi-

dos nos municípios de Gaspar,
Navegantes, Itajaí e Brusque.
O foragido estava residindo no município de Maravilha
há sete anos. Para fugir da ação
policial, o homem utilizava
uma identidade falsa. O Setor
de Investigação da Polícia Civil
recebeu uma denúncia, quan-

do passou a realizar diligências para encontrar o homem.
O foragido foi localizado e preso no Bairro Estrela, em Maravilha.
Após os procedimentos, o
preso foi encaminhado à Unidade Prisional Maravilha, onde
cumprirá a pena pelos crimes.
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TROCA DE CONHECIMENTO Ao todo 11 mulheres participaram da capacitação realizada no CTG Juca Ruivo

Laçadora profissional Amanda Rossa
ministra curso em Maravilha

Fotos: Divulgação

FRANCIELE BORGES
Foi promovido no sábado
(16), nas dependências do Centro de Tradições Gaúchas (CTG)
Juca de Maravilha um curso de
laço para mulheres com a laçadora profissional Amanda Rossa, de Campo Largo no Paraná. Conforme as organizadoras
Ediane Marion (Maravilha), Suelen Ceccon (Modelo) e Taiamara
Daneluz (Galvão) o curso era um
sonho antigo e agora conseguiram colocar em prática.
A capacitação iniciou com
a parte teórica e após foi para a
prática onde as participantes puderam sanar suas dúvidas com
Amanda. A primeira prática foi
na vaca parada em seguida na
vaca mecânica e para finalizar
com o gado.
Conforme Ediane, participaram do curso 11 mulheres de

Participantes ganharam certificado ao final da capacitação
Organizadores do curso juntamente com a Amanda

municípios vizinhos. E cada participante pode levar dois acompanhantes. “Agradecemos o patrão
Vitorino Marion Filho e a patronagem do CTG Juca Ruivo que cedeu o espaço para nós realizar o
curso e também ao Nério Ceccon

por ter emprestado o gado para a
realização das provas”, enfatizaram as organizadoras.
Amanda ressaltou que o curso foi bem aproveitado pelas participantes, pois elas interagiram e
também esclareceram dúvidas.

Ela destacou que durante o dia
foram repassadas instruções teóricas e práticas. “Abordei com as
meninas tudo sobre laço e como
preparar o cavalo. Foi um grupo
bom para trabalhar e um dia de
troca de conhecimento entre as
participantes. O tempo colabo-

rou, pois a nossa prática de esportes é ao ar livre, pista boa e o
gado também”, destacou ela.
Conforme ela, os assuntos
abordados foi tudo sobre a prática do laço, instrumentos que são
utilizados, além disso, comentou
sobre como preparar o laço, po-

sicionamento do cavalo e a parte psicológica que influência bastante na hora da prova. “Avalio o
curso em Maravilha de forma positiva, pois as meninas já se conheciam antes e isso favoreceu,
pois elas conseguiram esclarecer
as dúvidas”, enfatizou Amanda.

OBITUÁRIO
CHRIS AYRES
O dublador Chris Ayres,
mais conhecido por
dar voz ao vilão Frieza
na versão em inglês de
Dragon Ball, morreu no dia
18 de outubro, aos 56 anos. Ele também
emprestou sua voz a uma variedade de
outros animes, entre eles Maburaho, Black
Butler, Gantz, e Fairy Tail.
TREVOR JONES
O empresário milionário
Trevor Jones morreu
no dia 19 de outubro,
aos 34 anos, vítima de
uma síndrome rara e sem
cura conhecida como Ehlers-Danlos, que
deixa as paredes dos vasos sanguíneos
mais frágeis, podendo até causar o
rompimento delas em casos mais graves.
Ele ficou conhecido por participar da
oitava temporada do reality ‘Millionaire
Matchmaker’, um programa que busca
encontrar o par perfeito para pessoas ricas.
HILDA TEREZA STEFENON
Faleceu no dia 15 de outubro, em sua
residência, aos 91 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja da Linha Olímpio, em
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da
comunidade.
CLAUDIR BARRICHELO
Faleceu no dia 15 de outubro, em Dionísio
Cerqueira, aos 55 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja da Linha Pessegueiro, em
Guarujá do Sul, e sepultado no cemitério

da comunidade.
GUILHERMINA STOBBE
Faleceu no dia 16 de outubro, no Pronto
Atendimento de Anchieta, aos 60 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja Assembleia
de Deus da Linha Gaiola, em Anchieta, e
sepultado no cemitério da Linha João Café
Filho, em Anchieta.
JOSÉ ZANIVAN
Faleceu no dia 16 de outubro, no Hospital
São Paulo de Xanxerê, aos 66 anos. Seu
corpo foi velado na Capela Mortuária
Municipal e sepultado no cemitério
municipal de Maravilha.
NERI MONLIN
Faleceu no dia 17 de outubro, no Hospital
São Miguel, aos 79 anos. Seu corpo foi velado
na Cripta da Igreja Matriz em São Miguel do
Oeste e sepultado no cemitério São Miguel e
Almas.
LORIVALDO ALTHAUS
Faleceu no dia 17 de outubro, no Hospital São
José de Maravilha, aos 74 anos. Seu corpo
foi velado na capela mortuária de Maravilha
e sepultado no cemitério municipal de
Maravilha.
ANGÉLICA CARNIEL
Faleceu no dia 18 de outubro, no
Hospital Regional de Chapecó,
aos 83 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja Católica da Linha Novo
Encantado e sepultado no cemitério
da comunidade.

SELMA RODRIGUES DA FONSECA
Faleceu no dia 18 de outubro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos
92 anos. Seu corpo foi velado na Casa
Mortuária de Romelândia e sepultado no
cemitério municipal de Romelândia.
VALDECIRIO PINHEIRO DOS SANTOS
Faleceu no dia 18 de outubro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos 76
anos. Seu corpo foi velado na Igreja
Católica de Romelândia e sepultado no
cemitério municipal de Romelândia.
ELIZIANE FORMENTÃO GYDIEL
Faleceu no dia 18 de outubro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos
37 anos. Seu corpo foi sepultado no
cemitério municipal de Maravilha.
MARIZETE ELIANE DA SILVA
Faleceu no dia 20 de outubro, em

Tigrinhos, aos 29 anos. Seu corpo foi
velado no Clube de Idosos de Tigrinhos
e sepultado no cemitério de Tigrinhos.
LIRIO ALCIONE MOSNA
Faleceu no dia 20 de outubro, na
Policlínica de Pato Branco, aos 63 anos.
Seu corpo foi velado na Igreja Católica
do Bairro Andreatta, em São Miguel
do Oeste, e sepultado no Cemitério
Memorial Jardim dos Ipês.
HALYNA HUTCHINS
A diretora de fotografia
Halyna Hutchins
morreu no dia 21 de
outubro, aos 42 anos,
durante as filmagens do
filme “Rust”. Ela tinha créditos em curtas,
produções na TV e em filmes desde
2012. O ator Alec Baldwin disparou a
arma cenográfica, que atingiu Halyna.
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ESPORTE
EDIÇÃO 2021 Maravilha participou também com a equipe masculina que ficou com a terceira colocação

Equipe feminina de Vôlei é campeã
invicta na fase regional da Olesc
A fase regional da Olesc
foi realizada entre o sábado (16) e o domingo (17) em
Chapecó. As equipes do Voleibol Masculino e Feminino
de Maravilha, treinadas pelos técnicos Thomas Zardo e
Edinar Zardo, estiveram participando.

No masculino, Maravilha
enfrentou no primeiro jogo a
cidade de Palmitos. Foi uma
partida muito equilibrada,
mas os maravilhenses acabaram sendo superados por 2-1.
Em seguida a equipe jogou
com Chapecó, perdendo pelo
placar de 2-0, ficando na ter-

ceira colocação.
Já a equipe feminina teve
três jogos, contra Cunha Porã,
Chapecó e Pinhalzinho, saindo com a vitória por 2-0 nos
três jogos, sagrando-se campeão regional invicto. “Com
essa vitória conseguimos a
vaga para fase estadual que

será entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, em
Timbó. Estamos muito felizes com o desempenho
das duas equipes, são muito novas só com atletas de
nosso município, o que torna muito difícil os resultados, mas quando alcança-

dos os objetivos a felicidade
e orgulho são dobrados”, destacam os técnicos.
Eles agradeceram a todos os atletas por terem dado
seu melhor, a toda a torcida
que foi ao ginásio ou acompanhou os jogos pelas lives,
a Secretaria Municipal de Es-

portes, Administração Municipal, ao Projeto Vida Vôlei e aos patrocinadores pelo
apoio, condições e por acreditarem no trabalho.
A próxima competição
será a fase regional dos Joguinhos, na cidade de Chapecó
neste final de semana.
Fotos: Divulgação

Equipe feminina garantiu vaga para a fase estadual

Equipe masculina ficou com o terceiro lugar

EM CASA

Equipe de Futsal perde pelos playoffs da Liga Catarinense
No último sábado (16), Maravilha Futsal/SEJL/Acema e Chapecoense Futsal começaram a medir forças para
ver quem passa para as quartas-de-finais da Série Ouro da Liga Catarinense
de Futsal. O primeiro duelo foi em Maravilha e melhor para o Verdão do Oeste.
A representação da Cidade das
Crianças empurrada pela torcida, até
onde pôde, conseguiu segurar a Chape-

coense Futsal. O jogo começou com um
gol relâmpago da chapecoense e logo depois Maravilha tratou de se recuperar do
susto e com Dierson duas vezes virou o
placar. Não deu nem tempo de comemorar e o time da Capital do Oeste Catarinense em jogada pela esquerda em chute
desviado por Richard, contra o patrimônio empatou o jogo para a Chapecoense.
Maravilha ainda fez mais um

gol com Alemão, em chute forte de
fora da área, pela direita. Com jogada bem ensaiada e rápidas a Chapecoense construiu o placar de 8 a 3. Maravilha anotou duas vezes com Dierson
e uma vez Alemão os visitantes fizeram com Maico quatro vezes, Guto
duas vezes e Joãozinho e Rapha um vez
cada. Agora a partida da volta acontece no sábado (30), em Chapecó.

Divulgação

Maravilha tem a missão de reverter o placar duas vezes, no tempo normal e na prorrogação, na partida da volta
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ESPORTE
TÊNIS DE MESA Competição nacional foi em Concórdia no último final de semana

Maravilhense fica com a terceira
colocação no pódio do Challange Plus
A modalidade de Tênis
de Mesa de Maravilha, através da Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer - Acema esteve participando do
Challange Plus de Concórdia, competição nacional do
calendário da Confederação
Brasileira de Tênis de Mesa.
Da Cidade das Crianças esteve competindo o atleta Natan Zanchet, da classe 3 paralímpica. O mesatenista foi
acompanhado pelo técnico
Tiego Drumm.
A competição iniciou na
sexta-feira (15), porém os jogos das classes paralímpicas
aconteceram apenas no domingo (17), último dia da
competição. O atleta maravilhense terminou a competição no pódio, na terceira colocação.

Divulgação

50TÕES

Atleta maravilhense Natan Zanchet é da classe 3 paralímpica

Em função da pandemia, o calendário de competições de 2021 está sendo alterado seguidamente, o que
é atípico para a modalidade
que costumeiramente tem
um calendário bem organizado desde a esfera nacional até a regional. Ainda assim, alguns eventos estão
sendo analisados para com-

plementar o ano. Um deles é
a segunda etapa da Liga Oeste, que possivelmente terá na
data de 20 de novembro, em
São Domingos. O Circuito
Catarinense terá outra etapa
em Chapecó, entre os dias 5 e
6 de novembro.
O atleta Zanchet agradece a todos os envolvidos direta ou indiretamente na parti-

cipação nesta competição,
especialmente a Administração Municipal e Secretaria
de Esportes, bem como colegas, familiares, amigos e ao
professor Douglas Lago que
encaminhou o atleta para
que iniciasse os treinamentos dentro da modalidade de
Tênis de Mesa, onde tem colhido bons resultados.

Taça Celso Maldaner de 50tões começa na
próxima semana
vilha, a competição terá início na manhã do próximo
domingo (31). Todos os jogos vão ocorrer no estádio do CRM em Maravilha.
A competição ganhou o

5ª EDIÇÃO

Desafio Liderfarma
de Cicloturismo será
em novembro
O grupo Pedal Maravilha
lançou nesta semana o 5º Desafio Liderfarma de Cicloturismo
que será realizado no dia 21 de
novembro, em Maravilha. O desafio contará com trajetos de 17
km, 35 km e 50 km para todos os
gostos, passando por rio e trilhas
com uma incrível paisagem natural. A programação terá início
às 06h45 com café da manhã e
às 08h será a largada dos atletas.
As inscrições para participar do desafio podem ser efetuadas até o dia 10 de novembro
pelo valor de R$ 75. Após essa
data, até o dia 17 de novembro

AMADOR
A saudade dos campos de futebol lotados comprova o
sentimento gerado pela ausência do futebol amador durante a pandemia. Com as mudanças do novo sistema
de monitoramento da pandemia, os veteranos estão retornando com um torneio interessante em Maravilha. É
verdade que o futebol amador praticado pelos “50Tões”
é sinônimo de organização. E para comemorar os 5 anos
de atividade estão organizando a disputa da Taça Celso Maldaner.

REGIONAL

Foi realizado nesta semana o congresso técnico para
a realização do novo campeonato da modalidade 50tões.
Em comemoração aos cinco anos dos 50tões de Mara-

ONEIDE BEHLING

será R$ 80. A inscrição dará direito a café da manhã, almoço,
pontos de hidratação, fotografias profissionais, chope Enigma
no finalzinho do percurso, carro
de apoio, medalha de participação, troféu KOM e QOM para os
três primeiros colocados e amplo espaço para acampamento.
Conforme os organizadores serão obrigatórios o uso de
capacete e máscara de proteção até a dispersão dos atletas no momento da largada.
A largada e chegada será no
parque de eventos Carlos Alberto Begrow (Tomatão).

nome de Taça Celso Maldaner
de 50tões e vai ter a participação de outros municípios
da região. Serão duas equipes
de Maravilha, duas de Saudades e uma dos municípios de

ASPIRANTES

São Miguel do Oeste, Iraceminha, Cunha Porã e Palmitos.
PRIMEIRA RODADA - 31/10
8h30: Palmitos x Maravilha 2
10h: Maravilha 1 x Saudades

CUNHA PORÃ

ticipou do Estadual na cidade
de Timbó nas categorias feminino e masculino, e foi medalhista
com a atleta Johanna Clara Bourscheid Veit de 14 anos, alcançando o terceiro lugar. A Secretaria de Esportes agradece a todos
os atletas pela participação.
Divulgação

Johanna conquistou o terceiro lugar na competição

Grêmio perdeu por 2 a 1 para o Ceará, na primeira
partida da final do Brasileirão de Aspirantes, em Fortaleza. O jogo de volta será quarta-feira (27), em Porto Alegre.
Tricolor precisará vencer por dois gols de diferença para
ficar com o título, ou por um para levar a decisão aos pênaltis. Ceará, atual campeão, se reforçou com atletas do
elenco principal. No Grêmio, todos os atletas com idade
sub-23. Destaque para Elias e Pedro Lucas que já foram
chamados para o time adulto.

ATLÉTICO-GO X GRÊMIO

Atleta de xadrez é
medalhista na Olesc

No último final de semana Cunha Porã participou da
Olimpíada Estudantil Catarinense (Olesc), na fase regional em Chapecó nas modalidades de voleibol feminino e
futsal masculino e feminino.
No xadrez Cunha Porã par-

Dia 31 de outubro vai começar o torneio no Estádio
Dr. Leal Filho. Segundo o presidente Samir Silva é importante esta retomada das atividades. Vem para Maravilha as equipes de Palmitos, Cunha Porã, Iraceminha, São
Miguel do Oeste, Saudades, com dois times, e os 50Tões
também com duas equipes. A primeira rodada terá os seguintes enfrentamentos: Às 8h30, Palmitos X Maravilha 2.
Às 10h, Maravilha 1 X Saudades 2. A cada rodada se classificam duas equipes. Os demais duelos serão no dia 7 de
novembro. A tendência é fazer as partidas decisivas no final do mês de novembro. Segundo os organizadores é tiro
curto. Vai dar certo.

Ainda afundado na “zona do agrião”, o Grêmio terá o
Atlético-GO pela frente nesta segunda-feira (25), em sua
luta pela sobrevivência na elite. Foi com triunfo a estreia
do técnico Vagner Mancini no Grêmio. Mostrando um estilo de jogo mais ousado contra o Juventude. Criou mais,
porém, voltou a mostrar problemas na defesa. Contra o
Dragão isso pode ser fatal. Assim, o Atlético muito eficiente nos contra-ataques é o favorito. Mas o Grêmio precisa passar por cima de tudo e buscar mais uma vitória.

INTER X CORINTHIANS
Teremos um encontro equilibrado. As equipes costumam realizar duelos truncados, com poucos gols. Por jogar em casa o Inter tem um leve favoritismo. Depois do
empate com o Bragantino, dois pontos perdidos no último minuto, o Colorado pulou na frente do Corinthians
nos critérios de desempate e uma vitória pode e deve mudar muito as coisas. Sem tempo para se lamentar, o Inter
tem que vencer se quiser vaga na Libertadores. O nível
das duas equipes é muito parecido, isso é demonstrado
na tabela de classificação.

Rede Municipal divulga datas para matrículas e
rematrículas do novo ano letivo

PÁGINA 18
Divulgação

BANCO DO BRASIL

Com novo gerente,
agência comemora
45 anos em
Maravilha
José Eduardo Mosena assume
estrutura com o objetivo de ajudar
a comunidade maravilhense no
desenvolvimento local

PÁGINA 21

COVID-19

Saúde alerta para
aumento nos
casos ativos e
internações
Município alerta que falta de cuidados
com aglomerações e o não uso
da máscara estão causando o
crescimento dos números

PÁGINA 19

ESPORTE
Equipe feminina de Vôlei é campeã
invicta na fase regional da Olesc

Resultado garantiu
vaga para a etapa
estadual entre 30
de outubro e 2 de
novembro
PÁGINA 26

