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A solenidade foi realizada durante sessão da Câmara de Vereadores. Na foto, a 
presidente da Casa Marclei Grando e a vereadora Eliana Simionato entregam uma 
placa para a secretária de Educação Cleusamar Preuss 

Sessão especial faz 
homenagem para professores 

LEGISLATIVO

PÁGINAS 06 e 07 

DELEGACIA 
REGIONAL 
Com a nova estrutura, município vai ter 
três delegacias e trabalho especializado 
em investigação 

Polícia Civil anuncia quatro 
delegados, 12 agentes e Complexo 
de Segurança Pública em Maravilha 
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FINADOS
Cemitério Municipal registra intenso movimento de 
visitantes e Sala de Situação reforça ações de fiscalização



,  MARAVILHA 30 DE OUTUBRO DE 20212

CHARGE

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

DIRETO 
AO PONTO

ARTE
FERNANDO C. ZIMMERMANN

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

DIAGRAMAÇÃO
JOSIELE ERLO ZAMBIASI

DIRETOR:  WOLMIR HÜBNER

DIRETORA-COMERCIAL: SIMONE HÜBNER

EDITORA: CARINE ARENHARDT

IMPRESSÃO:
Gráfica Araucária - Lages/sc
49. 3289 4300

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

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

CARTA ABERTA DE UM EDUCANDÁRIO
O colégio Emma Balke, de São Miguel do Oeste, emi-

tiu uma carta aberta aos pais, alertando para uma série 
chamada ROUND 6, que está sendo apresentada pela Ne-
tflix. Se trata de uma série com classificação de 16 anos, e 
que segundo diz a carta aberta, tem conteúdo contendo 
violência psicológica, suicídio, tráfico de órgãos, cenas de 
sexo, palavras de baixo calão, entre outras coisas, tendo 
sido assunto entre crianças e adolescentes. A preocupa-
ção do educandário vai além, ao mencionar que existem 
ainda brincadeiras chamadas de “Batatinha 1-2-3”, “Cabo 
de Guerra”, “Bolinhas de Gude”, capazes de assassinar a 
sangue frio as pessoas que não atingem seu objetivo final. 
A sugestão do educandário é que, como educadores, os 
senhores pais não permitam aos filhos que assistam essa 
porcaria toda. Muito justa e muito correta a posição da 
escola. Vivemos hoje, infelizmente, a “cultura do inútil”, 
e também a “criatividade do inútil”. Com o devido respei-
to aos que criam estes jogos ou séries, poderiam muito 
bem utilizar tempo e criatividade para o que fosse muito 
melhor do que isso. Dias atrás, caros leitores, também vi 
que existe sendo comercializado um tal de “Death Note”, 
ou traduzindo livremente, “Caderno da Morte”. A criança 
ou o adolescente que supostamente não goste de alguém, 
lança o nome em seu “Caderno da Morte”, que na verda-
de não mata ninguém, mas instiga e é uma idiotice sem 
tamanho. Estamos tendo nossas famílias bombardeadas 
por conteúdos ridículos, que nada agregam, e que ainda 
tem possibilidade destrutiva.

RESPONSABILIDADE DOS PAIS
A preocupação da direção da escola é altamente perti-

nente. Mas cabe a nós, pais, vigiar exatamente os conteú-
dos que nossos filhos acessam, o que estão vendo, suas ma-
neiras e comportamentos. A primeira responsabilidade é 
nossa. Depois, temos visto tantas tragédias por aí, que não 
há como não associar a conteúdos como estes a que me re-
feri, dando más ideias, promovendo maus pensamentos e 
dando sugestões violentas, suicidas, assassinas, enfim. Es-
tamos literalmente poluídos por este universo de porcaria, 
que é ofertado em vídeo e até mesmo comercializado. A 
responsabilidade deve nascer dentro de nossas casas. Cabe 
aqui um voto de louvor à postura da direção e professores 
do educandário, preocupados com seus alunos, com nos-
sos filhos. Seria bom que todos assim agissem. Mas não po-
demos nos omitir de contribuir com tais cuidados. A res-
ponsabilidade dos pais é decisiva, para banir do meio da 
gurizada conteúdos desta natureza. Resumindo: Fiquemos 
atentos. E obrigado a direção da escola Emma Balke, por 
tal preocupação. 

MARAVILHA 
Núcleo do Comércio define horários de fim de ano

Com a chegada do Na-
tal o Núcleo do Comércio 
ligado à Associação Em-
presarial definiu na últi-
ma semana a sugestão dos 
horários de atendimen-
to do comércio de Mara-
vilha. O horário especial 
inicia no dia 13 de dezem-
bro. Desta data até o dia 
17 o atendimento será re-
alizado até às 20h. No do-
mingo, dia 19, a sugestão 
é de atendimento entre 
16h e 20h. Nos dias 20, 
21, 22 e 23 o comércio fi-
cará aberto até às 21h. 

Em 24 de dezem-
bro, véspera de Natal, 
o comércio segue aber-

to até às 16h. Nos dias 28, 
29 e 30 o horário é nor-
mal e dia 31 de dezembro 
somente pela manhã. No 
dia 3 de janeiro a suges-
tão do Núcleo é de comér-
cio fechado em Maravilha. 

PARA DEZEMBRO 
Como tradição a CDL 

e Associação Empresa-
rial de Maravilha fará ao 
longo de dezembro diver-
sas ações para incentivar a 
data. Além da presença dos 
Papais Noeis, serão realiza-
dos três sorteios ao longo 
do mês da campanha Ma-
ravilha Sua Compra Vale 
Prêmios nos dias 4, 18 e 29.

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Mostre respeito por todos aqueles que trabalham 
para viver, por mais trivial que seja o serviço...”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Delegacia Regional deve ser inaugurada 
no dia 10 de dezembro em Maravilha

JUSTA HOMENAGEM

O prédio da Câmara de Vereadores de Maravilha receberá o nome 
do vereador Elói Pedro Breda. A proposta é da vereadora Venice Bal-
dissera (PP) e foi aprovada em segundo turno, por unanimidade. Em 
breve, será instalada uma placa no local denominando o prédio. 

Elói Pedro Breda
Elói Pedro Breda foi vereador na 1ª e 2ª legislatura de Maravilha, 
na década de 60. Ele também era conhecido por ser “médico 
para muitos”, pois tinha uma farmácia na cidade e não recusava 
atendimento para ninguém, inclusive a domicílio. Foi sócio fundador 
do hospital São José, do CTG Juca Ruivo, do Clube Recreativo, Centro 
Cultural 25 de Julho, Lions Clube Maravilha, Clube Pioneiro e Cantina 
Italiana. Elói faleceu em 3 de março de 2021. Justíssima homenagem!

FARMÁCIAS EM MARAVILHA

Observa-se a instalação de muitas farmácias novas na cidade de Maravilha. Empre-
endimentos inteligentes dos seus idealizadores, com atendimentos diferenciados, ótimas 
promoções e com grande variedade de medicamentos e cosméticos. A que se deve a ins-
talação e melhoramento das farmácias? Primeiro: o povo está zelando mais pela saúde, 
com exames preventivos, o que leva a uma vida mais saudável e segura. Segundo: um óti-
mo ramo na atualidade pela alta demanda na comercialização dos produtos que revende.

A Polícia Civil de Santa Catarina revelou nes-
ta semana que a Delegacia Regional da Polí-
cia Civil deve ser inaugurada no dia 10 de dezem-
bro em Maravilha. Será a 31ª Delegacia Regional 
do estado e vai atender os municípios de Mara-
vilha, Cunha Porã, Palmitos, Pinhalzinho, Mode-

lo, Flor do Sertão, Iraceminha, São Miguel da Boa 
Vista, Tigrinhos, Saudades, Nova Erechim, Cai-
bi, Serra Alta, Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste.

O local para instalação já foi apresentado e apro-
vado. A estrutura será organizada e adequada pelo 
município, que faz mistério sobre a exata localização.

CPI DA COVID
Finalmente terminou o circo da CPI da Covid, 

que nada mais foi que um palanque político da es-
querda. Meia dúzia de senadores radicais apresenta-
ram um relatório pífio, que com absoluta certeza não 
vai dar em nada. A história do Brasil já nos deu pro-
vas de que essas CPIS políticas não têm credibilidade al-
guma. Essa da Covid, mais fútil impossível. Chegou a 
ser repugnante as manifestações de Renan-Aziz e Ran-
dolfe. Baratos demais. A CPI escolheu acusados e tra-
balhou para incriminá-los, mas não conseguiram. Vi-
mos senadores subindo nos caixões das mais de 600 
mil vítimas para campanha eleitoral antecipada, usan-
do o senado como palco de politicagem barata...

DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO

No último dia 28 (quinta-feira) co-
memorou-se o Dia do Funcionário Públi-
co. Não poderíamos deixar de parabeni-
zar a todos os servidores da comunidade, 
que com carinho e dedicação nos levam a 
ter uma vida melhor. Um abraço aos ser-
ventuários que atendem o nosso muni-
cípio. Parabéns amigos pelo seu dia!

MARAVILHA

“Expressamos através desta 
carta, nossa GRATIDÃO por sua 
participação tão importante e 
fundamental.” Essas palavras 
estão inseridas no ofício de 
agradecimento aos nossos 
veículos de comunicação pela 
divulgação e apoio no evento 
idealizado pelos membros do 
Clube de Serviço JCI-Maravilha, 
“encantamento”. A repercussão 
foi excelente e o lançamento 
do livro Causos e Versos não 
poderia ter melhor resultado.
Agradecemos as palavras 
dos prezados companheiros 
pelo reconhecimento de 
nosso trabalho e reafirmamos 
que sempre estaremos à 
disposição para divulgação e 
apoio de eventos idealizados 
pelos mesmos.

FINALMENTE UM CANAL DE 
TELEVISÃO QUE DÁ PARA ASSISTIR

Nesta semana inaugurou mais um canal de 
televisão no Brasil. Nos referimos ao canal 576 
–JOVEM PAN. Esse dá para assistir, pois ele-
va o bom do Brasil e não tem viés esquerdista 
como os demais. Assista e faça a sua avaliação.

Fotos: Divulgação
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HOMENAGEM A sessão especial foi proposta pela vereadora Eliana Seminonato (PT). Noite contou 
com homenagens e apresentações

Professores são homenageados durante 
sessão especial na Câmara de Vereadores
CLEITON C. FERRASSO

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha prestou uma ho-
menagem aos professores do 
município pelos relevantes 
serviços prestados. A sessão 
ordinária especial foi proposta 
pela vereadora Eliana Semio-
nato (PT) e ocorreu segunda-
-feira (25) na sede da Câmara. 
O público presente respeitou 
as regras sanitárias exigidas 
para a prevenção da Covid-19. 

Além dos professores, a 

sessão contou com a presença 
de representantes das escolas, 
do vice-prefeito Jonas Dall´Ag-
nol, da secretária de Educação 
Cleusamar Preuss e do vice-
-reitor da Unoesc Vitor D´A-
gostini. Durante a noite, foram 
entregues 24 placas de home-
nagens para cada instituição 
de ensino, além de apresenta-
ções ao público. 

O vice-prefeito, Jonas 
Dall´Agnol, disse que o po-
der público tem investido 
na Educação. “Estamos fazen-

do nossa parte para oferecer a 
melhor educação aos alunos. 
Cito investimento em equipa-
mentos e formação aos profes-
sores. Parabéns a todos. Justa 
homenagem”, afirmou. 

A secretária  de Educa-
ção, Cleusamar Preuss, tam-
bém deixou uma palavra aos 
profissionais. “Considero um 
grande time na educação. Se-
jam todos acolhidos nesse 
evento que foi pensado para 
vocês com muito carinho. 
Professores, temos muito or-
gulho da educação em Mara-
vilha. Desejo que sejam mui-
to felizes. Parabéns”, concluiu.

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

homenagem foi proposta pela vereadora Eliana Semionato (PT) sessão contou com a presença de autoridades locais

apresentações foram feitas

Público acompanhou a sessão respeitando os regramentos sanitáriosconvidados prestigiaram a sessão presencialmente
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Chegamos em
MARAVILHA!

Baixe o app e peça
delivery online!

Use o cupom: #OLIDERP10 

20% de desconto
no seu primeiro
pedido no app!

QUE O TEMPO SEJA SEU AMIGO...

Nesta semana assisti um vídeo de uma médi-
ca chamada Fernanda Gomes, falando sobre a im-
portância de transformarmos o tempo em um 
bom amigo e ir contra a tendência insana de re-
tardar seus efeitos. “Como um inimigo, o tem-
po se torna algo a combater, a idade vira um vi-
lão impiedoso. Em minha opinião, esse é um dos 
piores equívocos”, destaca. Na verdade, a ideia 
principal do conteúdo é mostrar que, ao invés de fi-
carmos tão preocupados com os efeitos da passa-
gem do tempo no corpo e na pele, deveríamos mes-
mo é nos preocupar em vivê-lo da melhor forma. 

Camilla Constantin, jornalista

ÓTIMA ENTREVISTA

A Delegacia Regional da Polícia Civil 
é uma realidade e vai ser instalada 
em Maravilha. A estrutura chega com 
grande expectativa, já que o município 
começa a concentrar ainda mais 
ações e potencialidades regionais. 
Para explicar o assunto, convidei 
nesta semana o delegado Joel Specht, 
titular da nossa delegacia e que vai 
permanecer na cidade. Uma ótima 
entrevista com números, dados exatos, 
novidades e muito esclarecimento 
sobre esse momento. É animador 
quando o entrevistado tem bom 
conteúdo para divulgação. Agradeço 
e parabenizo o delegado Joel pelo 
ótimo trabalho em Maravilha. Um novo 
patamar vem aí...

Ederson Abi, jornalista
Stefany Caroline Cabral Gomes/ WH Comunicações

Linguagem não-binária proibida 
em projetos culturais 

Concordo com a decisão da Secretaria de Cultura proibir o uso 
de linguagem não-binária em projetos financiados pela Lei Rou-
anet. Menine’, ‘todxs’, ‘amigues’ são exemplos do dialeto não-bi-
nário. Defendo a língua portuguesa que já possui pronome neu-
tro em sua base e esses termos só confundem o aprendizado. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Divulgação

Campanha Outubro Rosa 
Nesta semana encerramos nossa campa-

nha de anúncios sobre o Outubro Rosa. Nas úl-
timas três edições reservamos uma página espe-
cial para mostrar a luta de três mulheres contra 
o câncer. Guerreiras que muito bem representa-
ram tantas mulheres que recebem o diagnóstico 
de câncer, mas não desistem de lutar. Os anúncios 
lembraram ainda da importância da prevenção, 
do exame de toque que pode ser feito por todas 
as mulheres e que pode ser determinante para o 
diagnóstico e tratamento precoce. Elisabete Scha-
fer Backes, Iara Jandrey Frandoloso e Dejane Fe-
derizzi, vocês são exemplos de superação, obri-
gada por aceitarem fazer parte desta campanha.

Carine Arenhardt, jornalista 
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DELEGACIA 
REGIONAL
Polícia Civil anuncia quatro delegados, 
mais 12 agentes e projeto para Complexo 
de Segurança Pública em Maravilha

Com estrutura, município terá 
três delegacias e trabalho 
especializado de investigação

EDERSON ABI

A 31ª Delegacia Regio-
nal da Polícia Civil é uma 
realidade e possui data 
para entrar em funciona-
mento em Maravilha. Após 
confirmação e autorização 
do governo estadual, a es-
trutura deve ser inaugura-
da no dia 10 de dezembro 

no centro do município. O 
imóvel alugado está sen-
do reformado com auxílio 
da administração munici-
pal, que prefere não divul-
gar o local. 

A Rádio Líder e o Jornal 
O Líder receberam, nesta 
semana, o delegado titular 
da delegacia de Comarca 
de Maravilha, Joel Specht. 

Segundo ele, a Delegacia 
Regional é uma importan-
te conquista para a região. 
Será a primeira regional da 
Polícia Civil criada após 15 
anos em todo território ca-
tarinense. “Em um segun-
do momento, haverá uma 
estrutura do IGP. É um 
grande avanço”, comemora 
o delegado.  

Delegado Joel Specht visitou a Rádio Líder e afirma que vai permanecer em Maravilha

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Uma Delegacia Regional da 
Polícia Civil é uma estrutura com 
ampla organização com divisão 
de trabalho especializado dentro 
do setor de investigação policial. 
Atualmente, Maravilha possui 
apenas uma estrutura, a delegacia 
de Comarca, que trabalha de forma 
simultânea com todos os tipos 
de crimes. Specht explica que 
atualmente é como se fosse uma 
“clínica geral”, atuando desde os 
crimes de menor potencial, como 
ameaça, passando por violência 
doméstica até tráfico de drogas e 
homicídios. 
Na estrutura regional, são três 
delegacias no mesmo local, com 
divisão de crimes e organização 
especializada. A delegacia 
de Comarca continua, mas 

com acréscimo da Divisão de 
Investigação Criminal (DIC), e a 
Delegacia de Proteção à Criança, 
Adolescente, Mulher e Idoso 
(DPCami). “É uma delegacia 
especializada, uma unidade 
nova, que fará atendimento para 
as pessoas mais vulneráveis, 
mulheres, adolescentes”, afirma o 
delegado. 
Já na DIC, o delegado explica que 
haverá um grupo de profissionais 
chefiado por um delegado, que vai 
atuar na investigação de crimes 
mais graves, como tráfico de 
drogas, homicídios, sequestros, 
assaltos e outros casos violentos. 
Desta forma, a Delegacia Regional 
faz a gestão das três delegacias e 
garante que o trabalho transcorra 
com êxito e de forma adequada. 

O QUE É 
E COMO FUNCIONA?

Atual delegacia fica na Avenida Araucária e será desativada com a nova instalação no centro



,  MARAVILHA 30 DE OUTUBRO DE 2021 7

Com a reorganização, Maravilha passa a ser responsável 
pelas investigações dos municípios da grande região. A 31ª 
Delegacia regional da Polícia Civil foi criada por decreto neste 
ano e vai atender os municípios de Maravilha, Cunha Porã, 
Palmitos, Pinhalzinho, Modelo, Flor do Sertão, Iraceminha, 
São Miguel da Boa Vista, Tigrinhos, Saudades, Nova Erechim, 
Caibi, Serra Alta, Sul Brasil e Bom Jesus do Oeste.

DELEGACIA 
REGIONAL

EFETIVO

ABRANGÊNCIA

NOVO COMPLEXO

Com a criação da Delegacia 
Regional, a Polícia Civil aumen-
ta de forma automática o efeti-
vo em Maravilha, já que cada in-
vestigação especializada possui 
um grupo de profissionais e um 
delegado como responsável. 

Assim, serão quatro delega-
dos no município, que serão dis-
tribuídos entre Delegacia de Co-
marca (Dpco), Delegacia de 
Proteção à Criança, Adolescen-
te, Mulher e Idoso (DPCami), Divi-

são de Investigação Criminal (DIC). 
O quarto delegado será o che-
fe maior das três delegacias, sen-
do nomeado com a função de de-
legado regional de Maravilha. 

Entre os delegados confirma-
dos até agora está o titular da Co-
marca, Joel Specht, que permanece 
no município, e a chegada do de-
legado Miguel Domingues Dutra, 
que está na região de Campo Erê. 

A delegada Joelma Alber-
ton, que até recentemente atu-

ava na Comarca de Maravilha, 
pediu transferência e vai traba-
lhar em São Miguel do oeste. 

Após a organização dos de-
legados, também há incremen-
to no número de agentes para 
investigação. O delegado Joel Spe-
cht revela que foram solicita-
dos mais 12 agentes para Mara-
vilha, que estão sendo formados 
até dezembro. A ideia da Polí-
cia Civil é iniciar o ano de 2022 
com o efetivo novo completo. 

A sede para o início do trabalho da Polícia 
Civil está sendo reformada e fica no centro de 
Maravilha. Sem citar o local, o delegado Joel 
Specht afirma que a estrutura é provisória. 
Junto com o município, a Polícia Civil está or-
ganizando o imóvel, fazendo pinturas e insta-
lando adesivos para o trabalho inicial. No en-
tanto, já há projeto para mudança. 

A ideia é executar a construção de uma 
grande estrutura que vai abrigar todo o tra-
balho da Polícia Civil em Maravilha. Será o 
Complexo de Segurança Pública da Polícia 
Civil, um prédio novo para o trabalho das de-

legacias e os novos serviços, como questões 
de trânsito, não havendo mais a necessidade 
de retirar a Carteira nacional de Habilitação 
(CNH) em São Miguel do Oeste.

O delegado revelou para o jornalismo 
da Rádio Líder e Jornal O Líder que a licita-
ção para a construção da obra deve ocorrer 
no próximo ano. “Futuramente, quem sabe, 
um núcleo de canil da Polícia Civil para aten-
dimentos”, projetou. Ele ainda afirma que o 
projeto é tratado como uma “Delegacia Con-
ceito” em Santa Catarina e será o primeiro 
modelo executado no Oeste.  

Ano 1  Edição 18
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Notícias ALESC

Compra de bovinos e 
produção de queijos 

Semana cheia: deputados 
votam dezenas de propostas

FOTO DA SEMANA

Mais um passo rumo 
à humanização 

Alesc facilita 
repasse a hospitais

Transporte Público 
deve aceitar pets 

Os deputados aprovaram 
uma medida que permite a 
aquisição, por frigoríficos ca-
tarinenses, de bovinos vindos 
do Rio Grande do Sul e do 
Paraná, zonas livres de febre 
aftosa. Outra matéria apro-
vada esta semana trata da 
produção e comercialização 
de queijos artesanais, uma 
conquista para os pequenos 
agricultores catarinenses. 

Dias de intenso trabalho na Alesc resultaram na aprovação 
de importantes projetos, como o que regulamenta o ensi-

no domiciliar em SC e outro que estabelece o Estatuto da Polí-
cia Penal. Os parlamentares ainda autorizaram o parcelamento 
de débitos relativos ao ICMS para empresas de setores impac-
tados pelos decretos de restrição de atividades impostos pela 
pandemia. As matérias seguem para sanção do governador. 

Agora é oficial: a Defensoria 
Estadual prestará atendi-
mento no Palácio Barriga 
Verde, sede da Alesc. A ini-
ciativa, inédita no país, visa 
facilitar a assistência jurídica 
gratuita para pessoas com 
baixa renda. Esta é a primeira 
unidade de atendimento fora 
das dependências da defen-
soria e o local escolhido não 
poderia ser outro, senão a 
casa do povo. 

Deputados aprovaram pro-
jeto que prevê a celebração 
de convênios entre o Estado 
e hospitais filantrópicos, a 
fim de facilitar o repasse de 
verbas. A medida desobriga 
estas instituições de apresen-
tarem certidão negativa de 
débitos federais, caso o hos-
pital seja o único do município 
ou receba pacientes de cida-
des sem hospital público. 

Foi aprovado o projeto que 
autoriza a presença de ani-
mais domésticos no siste-
ma de transporte coletivo. O 
texto determina regras como 
vacinação em dia, uso de cai-
xas próprias para transporte 
e peso máximo de 10kg. A lo-
comoção será gratuita, des-
de que a caixa não ocupe 
um assento, caso contrário, 
o responsável deverá pagar 
passagem extra. 

espaço | Presidente da Alesc, Mauro de Nadal, inaugurou a 
sala com os defensores Renan de Souza e Dayana Luz. O 
espaço funcionará de segunda à sexta-feira, das 13h às 19h.

foto: Jeferson Baldo /AGÊNCIA AL

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

O valor foi destinado ao 
Hospital São José de Maravi-
lha através de emenda parla-
mentar da deputada federal 
Caroline de Toni (PSL), aten-
dendo um pedido do verea-
dor Sérgio Bourscheid (PL). 
O valor é de R$ 300 mil, po-
dendo ser usado para custeio 
e manutenção. O ofício co-
municando a destinação do 
recurso foi entregue nesta se-
mana pelo vereador Sérgio 
para a diretoria do Hospital. 

A diretora do Hospital 
São José, Neiva Schafer, ex-
plica que os recursos se-
rão investidos na aquisição 
de materiais e medicamen-
tos para assistência dos pa-
cientes. Ela agradeceu ao 
vereador Sérgio e também 
a deputada Caroline pela 
destinação desse recurso. 

“É assim que o hospi-
tal consegue se manter, ten-

CUSTEIO
Hospital São José recebe emenda de R$ 300 mil 

Presidente do Hospital Nilvo Dondoerfer, diretora Neiva Schaefer e vereador Sérgio Bourscheid 

do em vista a deficiência da 
tabela SUS, que remune-
ra 40% do custo do hospital 
e o restante fica para a en-
tidade. Então a gente con-
segue manter um serviço 
de qualidade quando rece-
bemos essas emendas par-

lamentares para manu-
tenção”, ressalta Neiva. 

O vereador Sérgio Bou-
rscheid disse que o pedi-
do foi feito no início deste 
ano, e ressaltou que a de-
putada Caroline de Toni já 
destinou mais de R$ 1 mi-

lhão em emendas para Ma-
ravilha, após pedidos que 
foram feitos por ele. Ele 
agradeceu a deputada e re-
forçou que o novo recurso 
vem para auxiliar na manu-
tenção dos serviços ofereci-
dos pelo Hospital São José.

Carine Arenhardt/O Líder

CLEITON C. FERRASSO

O prédio da Câmara de 
Vereadores de Maravilha 
receberá o nome de verea-
dor Elói Pedro Breda. A pro-
posta é da vereadora Venice 
Baldissera (PP) e foi apro-
vada em primeiro turno na 
sessão desta segunda-feira 
(25) por unanimidade. Em 
breve, será instalada uma 
placa no local denominan-
do o prédio. 

HOMENAGEM Em breve, será instalada uma placa no local denominando o prédio

Prédio da Câmara de Vereadores de 
Maravilha receberá nome

ELÓI PEDRO BREDA
Elói Pedro Breda 
foi vereador na 1ª 
e 2ª legislatura de 
Maravilha, na década 
de 60. Ele também 
era conhecido por 
ser “médico para 
muitos”, pois tinha 
uma farmácia na 
cidade e não recusava 
atendimento para 
ninguém, inclusive a 
domicílio. Foi sócio 

fundador do hospital 
São José, do CTG 
Juca Ruivo, do Clube 
Recreativo, Centro 
Cultural 25 de Julho, 
Lions Clube Maravilha, 
Clube Pioneiro e 
Cantina Italiana. Elói 
faleceu em 3 de março 
de 2021. 

CÂMARA 
REALIZA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA NO 
MEIO DA SEMANA
A Câmara de 
vereadores de 
Maravilha realizou uma 
sessão extraordinária, 
nesta quarta-feira (27), 
e quatro projetos foram 
aprovados em segundo 
turno. Além disso, um 
projeto em primeiro 
turno e 16 indicações 
foram aprovados. 

A próxima sessão será 
quarta-feira (3). 
O projeto de Lei número 
12/2021 denomina o 
prédio da Câmara de 
“vereador Elói Pedro 
Breda”. Já o projeto 
de número 30/2021 

que dispõe sobre o 
Plano Plurianual - PPA 
do Município para o 
quadriênio 2022/2025. 
Outro projeto aprovado é 
o de número 31/2021 no 
qual altera artigos da Lei 
Municipal número 4.208 

de 17 de setembro de 
2021. Por último, o projeto 
de número 33 que dispõe 
sobre a elaboração da Lei 
Orçamentária de 2022. 
Além disso, também foi 
aprovado, em primeiro 
turno, o projeto de Lei 

número 25/2021 que 
autoriza a baixa de 
gravame em matrícula 
de imóvel próximo 
da PRF, matrícula de 
número 26.261. Por fim, 
foram apreciadas as 16 
indicações.

Cleiton Ferrasso/O Líder

DENTRO DE VOCÊ MESMO EXISTE A CAPACIDADE 
PARA SOLUCIONAR OS PROBLEMAS

As lições a serem aprendidas nesta vida são muitas, 
mas não precisamos nos preocupar, pois existe um princí-
pio maravilhoso, segundo o qual “jamais nos serão apre-
sentados problemas que não consigamos 
solucionar”. Existem muitos proble-
mas difíceis, mas para o sr. A são apre-
sentados problemas que somente ele 
pode resolver, assim como para o B 
são apresentados problemas que so-
mente ele consegue solucionar.
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Cuidado para não chamar de 
inteligentes apenas aqueles que 
pensam como você.

Ugo Ojetti
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Pesquisadores brasileiros querem 
transformar CO₂ em combustível 

Um programa de pesquisa brasileiro pretende capturar moléculas de CO₂ e transformá-las em etanol, 
material plástico e uma variedade de outros produtos para a indústria. A ação pode, inclusive, ajudar o Bra-
sil a alcançar as metas de redução da emissão de gases de efeito estufa estipuladas no Acordo de Paris. Cerca 
de 50 cientistas de diversas universidades e centros de pesquisas vão participar do projeto, que busca enten-
der as melhores formas para a utilização das moléculas de CO₂. O programa CCU (sigla em inglês para Captu-
ra e Utilização de Carbono), financiado por instituições públicas e privadas, tem como objetivo fabricar produ-
tos a partir do uso de CO₂ e assim ajudar não só o meio ambiente do Brasil, mas também a economia nacional. 
A primeira usina europeia de captura de dióxido de carbono (CO2) começará a operar na Escócia em 2026. 

Hotel de Florianópolis passa a oferecer serviços 
de quarto e cardápio especial para pet

Cada vez mais os animais de estimação se tornam parte da família e passam a inte-
grar o grupo de viagens de férias. Levantamento da Decode, empresa especializada em aná-
lise de dados, mostra que a busca por hotéis pet friendly cresceu 238%. Atento a este ce-
nário, o Faial Prime Suítes, passou a disponibilizar algumas comodidades para os novos 
hóspedes. Além de oferecer andares específicos com quartos para esse tipo de hospeda-
gem, o hotel também montou um kit especial de boas-vindas com caminha, pote de ali-
mentação, bebedouro e frigobar, com petisco. Outra novidade é o cardápio pet room ser-
vice, desenvolvido para os pets que estão acostumados a comer comida natural. 

Novo salário mínimo 
2022 mudará o valor dos 
benefícios do INSS 

O reajuste do salário mínimo ocorre com 
base no Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC), índice responsável por medir o acú-
mulo da inflação no país. Logo, com base no úl-
timo índice divulgado, a inflação no país está 
prevista para fechar com uma alta de 8,4%, o que 
indica um aumento de também 8,4% do salá-
rio mínimo para 2022. Assim, o novo piso nacio-
nal poderá ter um aumento de R$ 92,40, ou seja, 
terá um valor de R$ 1.192,40 a partir de janeiro 
do ano que vem. Conforme Ricardo Junior para 
a Rede Jornal Contábil, vale lembrar que a pre-
visão ainda pode sofrer variação, tendo em vista 
que ao final do ano, o governo utilizará o cálculo 
dos 12 meses para definir exatamente qual foi a 
alta da inflação no país e corrigir o piso nacional.

Copom eleva Selic em 1,5 ponto, para 7,75% ao ano
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, elevar a 

taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, que estava em 6,25% ao ano, em 1,5 ponto percen-
tual, para 7,75% ao ano. Com essa elevação, a taxa chega ao maior nível desde o fim de 2017. No co-
municado, o BC já aproveitou para dizer que na próxima reunião, haverá novo aumento de igual mag-
nitude. É importante registrar também que o tamanho do aumento da Selic em uma única reunião é 
o maior em quase 20 anos. A decisão vem ao encontro do que os agentes de mercado passaram a es-
perar depois das más notícias das últimas semanas, já que muitos economistas passaram a esti-
mar que a Selic subiria entre 1,25 ponto e 1,5 ponto nesta reunião. Entre elas, a persistência da infla-
ção atual elevada — com a recente surpresa negativa da parcial do IPCA em outubro —, a piora das 
projeções do IPCA para 2022, que se distanciam da meta de 3,50%, e a deterioração do risco fiscal. 

Mais de 22 milhões vão 
ficar sem benefício com 
o fim do auxílio 

Com o fim do auxílio emergencial neste mês, 
mais de 22 milhões de pessoas vão deixar de re-
ceber benefício do governo federal. O pagamen-
to da última parcela será realizado no domingo 
(31), aos nascidos em dezembro. A partir de no-
vembro, o novo programa que substituirá o Bol-
sa Família, o Auxílio Brasil, vai beneficiar 17 mi-
lhões. Esse número inclui os 14,6 milhões que 
integram o Bolsa Família atualmente mais 2,4 
milhões que serão incluídos com a ampliação 
do programa anunciada pelo Ministério da Ci-
dadania. Ao todo, receberam o auxílio emer-
gencial nesta última etapa 34,4 milhões de pes-
soas — 25,1 milhões inscritos por aplicativo da 
Caixa ou pelo CadÚnico e 9,3 milhões do Bol-
sa Família, que tem ainda outros 5,3 milhões.

ETANOL: demanda forte e pouca 
oferta mantêm preços em alta

Os etanóis anidro e hidratado seguem em valorização no mercado spot do 
estado de São Paulo. Levantamento do Cepea mostra que, entre 18 e 22 de outu-
bro, o Indicador CEPEA/ESALQ do hidratado fechou a R$ 3,5495/litro, elevação 
de 3,51% na comparação com o período anterior. Para o Indicador CEPEA/ESALQ 
do anidro, a média foi de R$ 4,0652/litro, alta de 3,2% no mesmo comparativo. Se-
gundo pesquisadores do Cepea, do lado da demanda, distribuidoras participa-
ram de forma mais ativa do mercado. Já do lado da oferta, chuvas em algumas lo-
calidades de São Paulo e do Centro-Sul forçaram algumas unidades a paralisarem 
as atividades de moagem, limitando a disponibilidade do biocombustível no spot. 

Fotos: Divulgação



,  MARAVILHA 30 DE OUTUBRO DE 202110

PREVENÇÃO DO CÂNCER

Lions Clube Maravilha Oeste faz 
panfletagem em escolas 

O Lions Clube Maravi-
lha Oeste, através da Comis-
são de Combate ao Câncer 
Infantil e da Diabetes, reali-
zou neste mês de outubro a 
Campanha de Panfletagem. 
A ação foi realizada nas es-
colas das redes municipais e 
particulares de ensino, hospi-
tal, clínicas pediátricas e Ser-
viço de Convivência e Forta-
lecimento de Vínculos. Foram 
distribuídos 2.500 panfletos, 
atendendo crianças do Ber-
çário até o Pré II nas escolas. 

Esta Campanha teve 
como objetivo a Conscienti-
zação sobre o Câncer Infan-
til e a diabetes e seus sinto-

mas. Ação foi realizada num 
formato lúdico, com entrega 
também de um lápis para co-
lorir, junto com o panfleto. 

“Esta ação teve o intuito de 
levar até as famílias das crian-
ças maravilhenses uma infor-
mação clara, precisa, e neces-
sária com dicas importantes 
quanto ao diabetes e alguns 
sintomas apresentados sobre o 
câncer infantil. O projeto con-
tou com o apoio da Secretaria 
Municipal de Saúde de Mara-
vilha, viabilizando a confecção 
dos panfletos. AL 2021/2022 
- Firmes nessa senda, ser-
vindo com entusiasmo””, res-
saltam os organizadores. Foram entregues 2.500 panfletos e um lápis para colorir para as crianças

Divulgação

BRECHÓ SOLIDÁRIO 

CARINE ARENHARDT 

A ONG Ame Bicho de 
Maravilha está organizando 
para o próximo sábado (6) 
um brechó beneficente para 
angariar recursos. A comu-
nidade já pode colaborar de 
forma antecipada, fazendo 
doações de roupas e calça-
dos, para adultos e crianças, 
até a quinta-feira (4). Os ma-
teriais doados podem ser en-
tregues no Bazar O Baratão, 
Anna Kai e Supergasbras. 

O brechó será realiza-
do na Escola Monteiro Lo-
bato, no Bairro Bela Vista, 
das 8h30 às 16h, com preço 
máximo de R$ 30,00. Con-
forme a presidente da ONG 
Ame Bicho, Flavia Barcelos 
Martins, o objetivo é anga-
riar recursos para manter os 
serviços voluntários e atendi-
mento aos animais em situa-
ção de abandono. 

TROCA DE DIRETORIA 
E DIFICULDADES 

FINANCEIRAS 
Nova presidente da ONG, 

Flávia destacou ainda que 
apesar das dificuldades fi-
nanceiras e falta de locais 
para abrigar os animais, as 

Brechó será realizado na Escola Monteiro Lobato, no Bairro Bela Vista

BENEFICENTE Com nova diretoria, trabalhos não serão encerrados no 
município, mas voluntárias pedem a colaboração da população

ONG Ame Bicho organiza brechó 
para a próxima semana

voluntárias decidiram não 
encerrar as atividades da 
ONG. Houve mudanças na 
diretoria e os trabalhos vão 
continuar no município. 

Flávia ressalta que a di-
retoria está em conversa di-
reta com a prefeitura para 
conseguir em breve um lo-
cal para abrigar os animais 
em situação de abando-
no. Através de um pedido 
do vereador Sérgio Bours-
cheid (PL), já houve desti-
nação de um recurso de R$ 

180 mil, valor de emenda 
parlamentar da deputada 
estadual Ana Campagno-
lo ((PSL), para investimen-
to neste local de abrigo para 
os animais. 

Também deve ocorrer 
em breve uma nova etapa 
de castração de animais sob 
tutela da ONG. A presiden-
te ressalta que a prefeitu-
ra tem feito o repasse men-
sal de R$ 5 mil, no entanto 
o valor não cobre todas as 
despesas com os animais 

em situação de abandono. 
Flávia lamentou ainda que 
vem crescendo o número de 
abandono e maus tratos aos 
animais, o que gera aumen-
to das despesas da ONG 
para atender novas deman-
das. Ela pede a conscienti-
zação da população para o 
não abandono dos animais, 
auxílios com doações de ra-
ção e valores para a ONG e 
ainda no cuidado com os 
cães comunitários de Ma-
ravilha. 

Arquivo/O Líder

O Brechó da Rede Femini-
na de Combate ao Câncer de 
Maravilha tem como objeti-
vo angariar recursos para manu-
tenção dos serviços e do atendi-
mento da entidade, que realiza 
ações de prevenção e comba-
te ao câncer, e ajuda às pacien-
tes em tratamento oncológico.  

Nas fotos, voluntárias da Rede 
Feminina que fazem a divulga-
ção de peças do brechó. A sede 
do Brechó fica na Rua Duque de 
Caxias, próximo da Praça Padre 
José Bunse, no centro da cidade. 

Rede Feminina, 24 anos 
cuidando de você mulher
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

O QUE É?
É o tipo de câncer mais frequente 
na mulher brasileira. Nesta doença, 
ocorre um desenvolvimento 
anormal das células da mama, que 
se multiplicam repetidamente até 
formarem um tumor maligno.

COMO A MULHER PODE 
PERCEBER A DOENÇA?

O sintoma do câncer de mama 
mais fácil de ser percebido 
pela mulher é um caroço no 
seio, acompanhado ou não de 
dor. A pele da mama pode ficar 
parecida com uma casca de 
laranja; também podem aparecer 
pequenos caroços embaixo 
do braço. Deve-se lembrar que 
nem todo caroço é um câncer 
de mama, por isso é importante 
consultar um profissional de 
saúde.

COMO DESCOBRIR A 
DOENÇA MAIS CEDO?

Toda mulher com 40 anos ou 
mais de idade deve procurar um 
ambulatório, centro ou posto 
de saúde para realizar o exame 
clínico das mamas anualmente, 
além disso, toda mulher, entre 50 
e 69 anos deve fazer pelo menos 
uma mamografia a cada dois 
anos. O serviço de saúde deve 
ser procurado mesmo que não 

tenha sintomas!

O QUE É O EXAME CLÍNICO 
DAS MAMAS?

É o exame das mamas realizado 
por médico ou enfermeiro treinado 
para essa atividade. Neste 
exame poderão ser identificadas 
alterações nas mesmas. Se for 
necessário, será indicado um 
exame mais específico, como a 
mamografia.

O QUE É MAMOGRAFIA?
É um exame muito simples que 
consiste em um Raio-X da mama e 
permite descobrir o câncer quando 
o tumor ainda é bem pequeno.

O QUE PODE AUMENTAR O RISCO 
DE TER CÂNCER DE MAMA?

Se uma pessoa da família – 
principalmente a mãe, irmã ou 
filha – teve essa doença antes 
dos 50 anos de idade, a mulher 
tem mais chances de ter um 
câncer de mama. Quem já teve 
câncer em uma das mamas ou 
câncer de ovário, em qualquer 
idade, também deve ficar atenta. 
As mulheres com maior risco 
de ter o câncer de mama devem 
tomar cuidados especiais, 
fazendo, a partir dos 35 anos 
de idade, o exame clínico das 

mamas e a mamografia, uma vez 
por ano.

O AUTOEXAME PREVINE A DOENÇA?
O exame das mamas realizado 
pela própria mulher, apalpando 
os seios, ajuda no conhecimento 
do próprio corpo, entretanto, esse 
exame não substitui o exame 
clínico das mamas realizado 
por um profissional de saúde 
treinado. Caso a mulher observe 
alguma alteração deve procurar 
imediatamente o serviço de 
saúde mais próximo de sua 
residência. Mesmo que não 
encontre nenhuma alteração no 
autoexame, as mamas devem ser 
examinadas uma vez por ano por 
um profissional de saúde!

O QUE MAIS A MULHER PODE 
FAZER PARA SE CUIDAR?

Ter uma alimentação saudável e 
equilibrada (com frutas, legumes 
e verduras), praticar atividades 
físicas (qualquer atividade que 
movimente seu corpo) e não fumar. 
Essas são algumas dicas que 
podem ajudar na prevenção de 
várias doenças, inclusive do câncer.

Fonte: Blog da Saúde e 
Instituto Nacional de Câncer 
José Alencar Gomes da Silva

O mês de outubro já é conhecido mundialmente 
como um mês marcado por ações afirmativas re-
lacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do 

câncer de mama. O objetivo da campanha é comparti-
lhar informações sobre o câncer de mama e, mais recen-
temente, câncer do colo do útero, promovendo a cons-
cientização sobre as doenças, proporcionando maior 
acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para 
a redução da mortalidade.

PREVENÇÃO E DIAGNÓSTICO 
PRECOCE DO CÂNCER DE MAMA
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Free Color comemora 25 anos em Maravilha
Empresa conta com sede própria na 
Rua Prefeito Albino Cerutti Cella

CAMILLA CONSTANTIN

Na terça-feira (26) a Free Color comemorou 25 
anos de história no ramo de fotografia e eventos. 
De acordo com os proprietários, Gelson Rossetto 
e Quimara Wodzik Rossetto, a data representa um 
marco especial na história do empreendimento e, 
para comemorar, foi promovido coquetel e sorteio 
de 25 prêmios.

A equipe agradece a todos os clientes, amigos e 
colaboradores, que contribuíram para a trajetória de 
sucesso da empresa. “Graças a todos vocês come-
moramos esse momento ímpar, que nos deixa mui-
to orgulhosos de todas as conquistas alcançadas e 
de todos os momentos que registramos na vida dos 
clientes que passaram pelo olhar e pelas lentes foto-
gráficas da Free Color. Gratidão a todos”, destacam. 

Fotos: Free Color

Empreendimento fica localizado na Rua 
Prefeito Albino Cerutti Cella

Proprietários, Quimara e Gelson, e colaboradoras

História da Free Color começou no ano de 1996 

Comemoração contou com coquetel e sorteio de prêmios

Última mudança de endereço antes da sede própria foi na Galeria Sbruzzi

UM POUCO DE 
HISTÓRIA... 

Em outubro de 1996 teve início a história da Free 
Color em Maravilha, prestando serviços fotográficos 
e filmagens para o município e região. Com o passar 

dos anos, a empresa mudou cinco vezes de endereço, 
sempre visando proporcionar mais comodidade 

aos clientes. Em 2020, a realização de um sonho: a 
inauguração da sede própria, localizada na Rua Prefeito 

Albino Cerutti Cella, 539. O espaço amplo conta com 
ambiente interno e externo, ideal para oferecer ainda 

mais qualidade nos serviços prestados.
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CARINE ARENHARDT 

Neste domingo (31) as igre-
jas evangélicas protestantes 
celebram uma data espe-
cial - Dia da Reforma Pro-
testante. O último dia do 
mês de outubro marca uma 
luta histórica, iniciada por 
Martinho Lutero que aca-
bou sendo o protagonista 
do movimento que determi-

nou a formação das igre-
jas evangélicas de confissão 
luterana no mundo todo.

Em Maravilha, a Igre-
ja de Confissão Lutera-
na no Brasil tem celebra-
ção especial neste domingo, 
com início às 9h. Os fiéis 
poderão participar de for-
ma presencial ou acom-
panhar a celebração na 
transmissão online. 

COMBO PARA ALMOÇO E CUCA 
A comunidade também vai 

entregar no domingo os combos 
com galeto e macarronada. Com 
quatro galetos e uma bandeja 
de macarronada, o almoço ser-
ve duas pessoas. A retirada co-
meça às 11h. Também estão sen-
do entregues deste ontem (29) as 
cucas da Oase, produzidas por 
integrantes da Ordem Auxilia-
dora das Senhoras Evangélicas. 

31 DE OUTUBRO
Comunidade Evangélica celebra o 
Dia da Reforma Protestante 

Cucas começaram a ser entregues ontem (29)

Carine Arenhardt/O Líder

O Instituto Geral de Perí-
cias, através do setor de Identifi-
cação Civil, informa que não será 
possível atender novas requisi-
ções de Carteiras de Identidade 
(RGs) entre os dias 3 e 5 de no-
vembro. O órgão passará a ado-
tar o número do CPF como nú-
mero do RG no estado de Santa 
Catarina e por esse motivo o sis-
tema precisa ser reprogramado.

A suspensão dos atendi-
mentos também é necessá-
ria para poder atender as re-
quisições já feitas e imprimir 
todos os RGs solicitados an-
tes da alteração do sistema em 
uso. A semana que há pon-

to facultativo na segunda-fei-
ra (01) e feriado na terça-fei-
ra (02) foi escolhida justamente 
para tentar minimizar os impac-
tos no atendimento ao cidadão.

Desta forma, a unida-
de de atendimento de Maravi-
lha não estará aceitando agen-
damentos prévios para os dias 
com atendimento suspenso. 
Os serviços retornam ao nor-
mal a partir do dia 08 de novem-
bro (portanto os agendamen-
tos serão possíveis a partir do 
dia 01/11), quando todo RG im-
presso em Santa Catarina passa-
rá a ter o número do CPF como 
número chave do documento.

PRÓXIMA SEMANA
Setor de Identificação Civil 
estará sem atendimento

Carine Arenhardt/O Líder

Na manhã de quarta-fei-
ra (27) o Sicoob Credial reinau-
gurou a sua nova agência em 
Cunha Porã. A cooperativa está 
no município desde 1985, lo-
cal em que também funciona a 
Unidade Administrativa e, ago-
ra, teve a necessidade de inovar 
na estrutura, proporcionando 
um ponto de atendimento mais 
moderno e aconchegante para 
os associados. 

Para o gerente da agência do 
Sicoob em Cunha Porã, Luiz Car-
los Hubner, esta é uma data espe-
cial para a cooperativa. “Estamos 
inaugurando uma agência mo-
derna, com espaço físico confor-
tável e um ambiente agradável 
para receber os nossos associa-
dos com alegria. Agradecemos 
ao Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Diretoria, por 
serem favoráveis à reestrutura-
ção da nossa agência”, relata.

Conforme o Diretor Executi-
vo, Márcio Luiz Schmitt, a equipe 
do Sicoob está capacitada e mo-
tivada para atender o associado 

MELHORIAS Estrutura, proporcionando um espaço mais moderno e aconchegante

Sicoob reinaugura agência em Cunha Porã

Melhorias foram feitas para proporcionar ainda mais comodidade aos associados 

da melhor forma possível. “Sa-
bemos que temos uma respon-
sabilidade muito grande perante 
a nossa comunidade, pois admi-
nistramos atualmente 1,5 bilhão 
em ativos e representamos cer-
ca de 40 mil pessoas associadas 
ao Sicoob Credial. Que continue-
mos juntos, construindo valores 
e buscando melhores dias traba-
lhando pelo cooperativismo, um 
modelo de união de pessoas que 
comprovadamente produz os 
melhores resultados e promove a 
melhor qualidade de vida”. 

Em sua palavra, a prefei-
ta, Luzia Iliane Vacarin, parabe-
niza o Sicoob pelo crescimento. 

“Nosso município cresce cada 
vez mais ao lado de cooperati-
vas como o Sicoob. Hoje, viemos 
prestigiar e agradecer pelo Si-
coob estar em Cunha Porã, acre-
ditar, investir e mostrar esse pro-
gresso aqui”. 

O presidente do Sicoob Cre-
dial, Hermes Barbieri, iniciou 
seu pronunciamento com a frase 
“seu cargo pode fazer de você um 
gestor, mas a sua equipe é que 
decidirá se você é um bom líder”. 
E seguiu com o relato de que o Si-
coob ultrapassou inúmeras difi-
culdades e evoluiu no decorrer 
dos anos. “Estamos há 36 anos 
no município de Cunha Porã, 

atuando com transparência, cui-
dando dos recursos de nossos 
associados e contribuindo com 
o desenvolvimento social e eco-
nômico da comunidade. Pode-
mos dizer que nossa equipe fez 
um ótimo trabalho durante to-
dos esses anos e só temos a agra-
decer a todos, principalmente ao 
nosso associado, por acreditar no 
cooperativismo e acreditar no Si-
coob”, finaliza.

Após a cerimônia de inau-
guração, a cooperativa deu sequ-
ência no atendimento aos seus 
associados normalmente. O ho-
rário de atendimento se mantém 
das 8h30 às 15h.

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

1. Vermelho 
Que tal começarmos com 

o clássico? O vermelho é mui-
to usado há anos e é sucesso cer-
teiro. Afinal, além de lindíssimo, é 
alegre e sensual na medida certa. 

2. Nude
Essa é para quem busca 

um visual mais delicado e neu-
tro, sendo uma das opções mais 
elegantes. Por isso é muito usa-
do em todo o mundo! Na dúvi-
da? Vai de nude!

3. Marrom
Ainda na pegada dos tons 

terrosos, agora é a vez do mar-
rom. Neutro, mas cheio de atitu-
de! Muitas mulheres apostam na 
cor por sua beleza e versatilidade. 
Os tons de marrom variam e você 
pode escolher o que mais prefere: 
mais claro ou escuro, mais quen-
te ou frio… ou investir em todos!

4. Branco
Como não se encantar pela 

delicadeza do branco? É aquela 
cor que vai com tudo, permitin-
do desenhos, a famosa francesi-
nha e até um pouco de brilho. Ele 
é o queridinho das unhas para o 
ano-novo, mas pode ser usado o 
ano todo!

5. Preto
Quem não ama o esmal-

te preto? Um verdadeiro curin-

ga, versátil e tem estilo de sobra. 
Ideal para as mulheres de atitu-
de que amam se expressar pelas 
unhas. Também vale combinar 
com outras cores, fazer nail arts e 
soltar a criatividade!

6. Azul Royal
Ah, o azul… ele é uma cor 

nobre e pode deixar suas mãos 
ainda mais lindas. É um tom vi-
brante e cheio de energia! Se você 
quer apostar em um clássico, 
mas ousar um pouco, o azul royal 
é a melhor opção.

7. Rosa Pink
Esse é o momento de quem 

ama um look romântico e ousa-
do ao mesmo tempo! O rosa vi-
brante é uma das cores de es-
malte mais usadas por ser uma 
tonalidade chamativa, mas na 
medida certa. O pink tem todo o 
nosso amor!

8. Coral
Esse tom rosado puxado 

para o laranja combina perfeita-
mente com o verão, por ter essa 
pegada mais quente! Afinal, está 
presente no pôr do sol e nos mo-
mentos alegres! Isso tudo ao mes-
mo tempo em que é suave e har-
mônico. 

9. Vinho
O esmalte vinho é um ver-

melho fechado e escuro, deixan-

do o visual mais sóbrio e forte. Se 
você quer uma tonalidade séria e 
imponente, uma ótima aposta é 
essa! Além disso, fica lindíssima 
nas mãos e dá um toque a mais 
de estilo a qualquer look.

10. Roxo
O roxo está ligado à criativi-

dade, intuição e espiritualidade, e 
é uma cor encantadora para o es-
malte. Os tons podem variar, des-
de o lilás até uma opção mais es-
cura, mas a mais usada é um tom 
de berinjela. Invista na que for a 
sua cara!

11. Cinza
Quer um visual básico fu-

gindo do óbvio? Muitas mu-
lheres usam o cinza para isso! É 
uma cor neutra, que consegue 
unir atitude e leveza. Fala sério, é 
uma cor de esmalte incrível, su-
cesso certeiro!

12. Verde Militar
Os diversos tons de verde 

são muito utilizados, remetendo 
à natureza e à vida. É aquela cor 
que transmite leveza e harmonia! 
O mais usado é o verde militar, 
opção mais séria e versátil. Além 
de tudo isso, ainda é lindíssimo!

13. Laranja
Você disse tons vibrantes? O 

laranja tem tudo a ver com entu-
siasmo, sucesso e, é claro, o ve-

Deu para perceber que as cores de esmalte e estilos de unhas estão bem 
democráticas, a tendência é brincar e se divertir com composições variadas.

EXCELENTE FINAL DE SEMANA A TODOS!
Fonte: Fernanda Mocki Colombo

CONHEÇA AS CORES DE ESMALTE MAIS 
USADAS E QUAIS SERÃO TENDÊNCIA

Quer saber as melhores co-
res de esmalte para investir? Nós 
te ajudamos. Selecionamos os 
tons mais usados e também os 

que vão bombar nesta estação. 
As cores de esmaltes mais usa-
das no brasil e no mundo, você 
pode apostar sem erro. 

rão! Ele também pode esquentar 
os dias mais frios, dando o toque 
de alegria que faltava. O esmalte 
laranja é uma escolha certeira!

14. Rosa Bebê
Romantismo e delicade-

za? Temos! O rosa clarinho é 
para quem quer um visual me-
nos chamativo, mas repleto de 
charme. Ligado à suavidade e ao 
amor, é aquela cor que vale apos-
tar para um look clean!

15. Renda
É quase um branco, mas di-

ferente! A cor renda é muito fa-
mosa no mundo dos esmaltes e 
várias marcas apostaram nela. 
Muitas pessoas usam o renda 
para fazer francesinhas ou sim-
plesmente para alcançar um to-
que delicado. Ela permite combi-
nações e variações infinitas, por 
isso vale investir!

16. Cores Pastéis
Os tons pastéis já fazem su-

cesso e continuarão fazendo. 

Pode ser qualquer tonalidade, 
desde que tenha uma pegada 
mais suave e “pálida”. Isso por-
que são opções com menos sa-
turação. 

17. Nail Arts
De todos os tipos! E vale 

se jogar em desenhos diferen-
tes, as unhas não precisam ser 
todas iguais. Nail arts que vão 
bombar, por exemplo, são o ani-
mal print, as unhas tie-dye, lis-
tras, francesinhas diferentes e 
o que mais a imaginação per-
mitir!

18. Amarelo
Essa cor vai fazer sucesso, 

desde os pastéis até os mais vi-
brantes! A tendência é a alegria 
e a diversão nas unhas e nada 
melhor do que o bom e velho 
amarelo para isso, né? Tanto na 
moda quanto nas unhas, vale se 
jogar na cor!

19. Rosa Chiclete
Essa é outra opção vibran-

te e que transmite animação, 
por isso não ficaria de fora. 
Aqueles visuais bem barbie 
girl estão com tudo e você 
pode até mesclar com outras 
cores. Já percebeu que não 
existem regras, a regra é se 
soltar!

20. Candy Colors
Como não amar? A tra-

dução de “cores doces” são 
aqueles tons coloridos e mais 
claros, com uma pegada bem 
vintage e divertida. Elas são 
arrasadoras nos looks e tam-
bém na manicure. Afinal, a 
vida é doce!

21. Neon
Não são só os visuais 

clarinhos que farão sucesso, 
mas as cores enérgicas 
também! O neon é uma ten-
dência que vai e volta, e se 
você assim como a gente ado-
ra, esse é o momento de usar 
e abusar! Invista nas diferen-
tes cores e possibilidades!
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BANCO 5

Pessoa de
grande
saber
(fig.) 

Ramifi-
cação

tênue dos
nervos 

Ser fantás-
tico como
a Sininho
(Lit. inf.)

(?) musical,
aula do
conser-
vatório

Trabalho
manual 

feito com
agulhas

"'Ver para
(?)", lema
da pessoa

cética

"(?)
nada!":

réplica a 
"Obrigado!"

Lavra 
(a terra)
para o
plantio

Estado do
extremo
ocidental
do Brasil

Grau de
inclinação

de um
terreno  

Ditongo de "faixa"
Balança (?): mede a
situação econômica

de um país 

Orlando Te-
ruz, pintor
Logo (?):
bem perto

Inclusive
Lar de
Adão

(Bíblia)

Unidades
da década
"Três", em
"triângulo"

Cheiro ruim
(bras.)

Triste, em
inglês

Ave
natalina

Apelido de
"Caetano"

Privados
de roupas 
Tecido de
limpeza

Salvador 
Dalí, pintor
Nome da
14ª letra

Rechaçar
Edmilson

Ávila,
repórter

Despencar

Jimmy (?),
ex-presi-
dente EUA

Pessoa de
pouca inte-
ligência
(pop.)

Local de
afixação
de avisos

Curitiba, pelo seu planejamento 
urbano focado no meio

ambienteA da massa
do bolo é homogênea 

Estudante 
de um Ph.D.

Rival do
CRB (fut.)

É executa-
da pela 

companhia
de balé

Dois gostos
reconhe-

cidos pelo
paladar
Diz-se do
pleito ju-

dicial mal-
sucedido 

Componente
para ganhar
na loteria
Ginástica

(?):
emprega

bolas 
e fitas

Negra Li,
cantora
Material

de cercas 

DRC
DOCEEUMAMI

CAUSAPERDIDA

ANTALASD
ÇOFILETE

CARTERNUS
CAIRPERU
LNACAAS

FADAANOST
SORTEATE
SAREDEN

RITMICAOT
ACRERARA

AIDECLIVE
COMERCIAL

 3/sad. 4/anta — fera. 6/carter. 7/repelir.10/doce e umami.

ESPAÇO GOURMET

ARROZ DE BRÓCOLIS
INGREDIENTES
500 g de arroz refogado em alho cozido
100 g de alho
3 colheres de azeite
2 maços de brócolis fresco
20 g de bicabornato de sódio
3 litros água fervente
Sal a gosto

MODO DE PREPARO
Limpe o brócolis descascando os talos (retirando a pele 

com a faca). Aproveite talos e folhas. Cozinhe o brócolis na 
água com sal e o bicabornato até que o talo fique macio. Es-
corra e reserve. Em uma panela frite o alho no azeite até que 
fique dourado. Junte o brócolis e refogue. Misture a arroz cozi-
do em alho e misture até que fique uniforme. O arroz fica ver-
de por causa do bicabornato.

Como encantar os clientes e ter um Natal 
mais lucrativo na sua loja de moda

A matéria de hoje será um pouquinho diferen-
te, hoje quero falar para você que trabalha no vare-
jo de moda: esse Natal promete ser incrível! As pre-
visões de crescimento do comércio, principalmente 
o de moda, estão muito otimistas. Tudo isso porque 
há uma demanda reprimida e no final do ano natu-
ralmente há uma positividade pairando no ar.

Pensando nisso, eu realizei nessa semana no 
meu Instagram (@susanezanin) a Jornada O Me-
lhor Natal de Todos, uma série de aulas e conte-
údos ensinando os 3 pilares para criar estratégias 
para ter um Natal mais encantador e lucrativo. 
Vou te contar um 
pouquinho des-
tes três pilares:

O primei-
ro pilar é a or-
ganização. Pre-
cisamos saber 
primeiramen-
te onde quere-
mos chegar neste 
Natal. Estou fa-
lando de metas. 
Você sabe quais 
são as suas metas 
de vendas e cres-
cimento? Indi-
co também que 
divida essa meta 
total (do mês de 
dezembro) em metas semanais e diárias, para que 
fiquem mais palpáveis. Além disso, você precisa 
saber qual é o seu orçamento, quanto você irá in-
vestir para a campanha de Natal? Prepare-se tam-
bém para possíveis imprevistos!

O segundo pilar é a antecipação. E isso tem 
dois sentidos: antecipação para você se organizar, 
criar um cronograma de tudo que precisa realizar 
na campanha, etc, e para seus clientes. Então de-
fina uma data para o lançamento da campanha e 
comece a avisar seus clientes que um novo movi-

mento vem por aí!
E aí que eu chego no terceiro pilar: movimen-

to. Eu sempre digo que moda é movimento (pelas 
tendências e novidades constantes). E digo mais: 
para gerar movimento para a sua loja, você pre-
cisa fazer o primeiro movimento. Então, crie uma 
campanha diferenciada, que conecte e gere emo-
ção! Você pode ir além de somente colocar um pa-
pai noel na vitrine, não acha? Defina um tema, ob-
servando a sua própria marca e crie algo que fará as 
pessoas desejarem comprar na sua loja!

Não sei se já cheguei a comentar aqui, mas mi-
nha atuação pro-
fissional princi-
pal hoje é como 
mentora de em-
presas de moda. 
Tenho clientes e 
alunas de Brasília, 
São Paulo, Curiti-
ba, Florianópolis, 
mas meu princi-
pal público ainda 
é da minha ter-
ra Natal: Oeste de 
Santa Catarina. 
No último dia das 
mães, ajudei uma 
empresária de 
Faxinal dos Gue-
des a desenvol-

ver uma campanha encantadora que gerou para 
ela um crescimento de 40% em vendas. E isso so-
mente na própria semana do dia das mães, imagi-
na no somatório das semanas que a campanha es-
teve vigente!

Se quiser saber mais, assista as aulas que esta-
rão disponíveis somente até esse domingo à meia 
noite no meu perfil do Instagram (@susanezanin). 
E se desejar a minha ajuda pessoal, conheça a mi-
nha mentoria específica para campanhas de Natal 
que está incrível!
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por ESTELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

Andreia, Mais um ano de vida pra 
conta! Que a felicidade transborde 
hoje e em toda a vida que você ainda 
tem pela frente. Feliz aniversário!

Andreza, Mais um ano de vida se inicia para você. Que sejam mais 365 
dias cheios de alegria, crescimento e realizações. Parabéns!

Pamela, Feliz aniversário! Que nunca 
te falte saúde, nem motivação para 
perseguir os seus sonhos.

Jaqueline Alves Rodrigues completou mais um ano de vida 
ontem (29). Felicidades pra você nesta nova etapa da sua vida. 

Maiara, Parabéns! Que este aniversário seja 
apenas o começo de um ano cheio de boas 
memórias, sonhos realizados e momentos 
maravilhosos.

Eduardo, Que todas as vitórias sejam 
proporcionais aos seus anos de vida. 
Parabéns!
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

AS SETES LIÇÕES DO BAMBU

Depois de uma grande tempestade, o menino que estava pas-
sando férias na casa do seu avô o chamou para a varanda e falou: 

Vovô corre aqui! Me explica como essa figueira, árvore fron-
dosa e imensa, que precisava de quatro homens para balançar seu 
tronco, se quebrou, caiu com o vento e com a chuva... e este bam-
bu é tão fraco e continua em pé? 

Filho, o bambu permanece em pé porque teve a humildade de 
se curvar na hora da tempestade. A figueira quis enfrentar o vento.  

O bambu nos ensina sete coisas. Se você tiver a grandeza e a 
humildade dele, vai experimentar o triunfo da paz em seu coração. 
A primeira verdade que o bambu nos ensina, e a mais importante, 
é a humildade diante dos problemas, das dificuldades. 

Eu não me curvo diante do problema e da dificuldade, mas 
diante daquele, o único, o princípio da paz, aquele que me cha-
ma, que é o Senhor.  

Segunda verdade: o bambu cria raízes profundas.  É muito di-
fícil arrancar um bambu, pois o que ele tem para cima ele tem para 
baixo também.  Você precisa aprofundar a cada dia suas raízes em 
Deus na oração. 

Terceira verdade: Você já viu um pé de bambu sozinho? Ape-
nas quando é novo, mas antes de crescer ele permite que nasça 
outros a seu lado (como no cooperativismo).  Sabe que vai preci-
sar deles. Eles estão sempre grudados uns nos outros, tanto que 
de longe parecem com uma árvore.  Às vezes tentamos arrancar 
um bambu lá de dentro, cortamos e não conseguimos. Os animais 
mais frágeis vivem em bandos, para que desse modo se livrem dos 
predadores. 

A quarta verdade que o bambu nos ensina é não criar galhos.  
Como tem a meta no alto e vive em moita, comunidade, o bambu 
não se permite criar galhos.  Nós perdemos muito tempo na vida 
tentando proteger nossos galhos, coisas insignificantes que damos 
um valor inestimável.  

Para ganhar, é preciso perder tudo aquilo que nos impede de 
subirmos suavemente. 

A quinta verdade é que o bambu é cheio de “nós”. Como ele é 
oco, sabe que se crescesse sem nós seria muito fraco.  Os nós são os 
problemas e as dificuldades que superamos.  Os nós são as pesso-
as que nos ajudam, aqueles que estão próximos e acabam sendo 
força nos momentos difíceis.  Não devemos pedir a Deus que nos 
afaste dos problemas e dos sofrimentos.  Eles são nossos melhores 
professores, se soubermos aprender com eles.

A sexta verdade é que o bambu é oco, vazio de si mesmo.  En-
quanto não nos esvaziarmos de tudo aquilo que nos preenche, 
que rouba nosso tempo, que tira nossa paz, não seremos felizes.  
Ser oco significa estar pronto para ser cheio do Espírito Santo. 

Por fim, a sétima lição que o bambu nos dá é exatamente o tí-
tulo do livro: ele só cresce para o alto. Ele busca as coisas do Alto. 
Essa é a sua meta.

Treinamento foi ministrado por dois policiais militares 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E 
CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS

Convocação Assembleia Geral de Associados
A diretoria da Associação Empresarial de Maravilha, con-
voca a todos os associados das entidades para participarem 
da Assembleia Geral de Associados, a realizar-se no dia 17 
de novembro de 2021, às 18h30 em primeira chamada, e às 
19h em segunda e última chamada com qualquer núme-
ro de presentes, e deliberará pelo voto da maioria dos pre-
sentes.
A Assembleia Geral de Associados será realizada na sede 
das entidades, na Rua Jorge Lacerda, 85, no Centro de Ma-
ravilha. A votação seguirá a seguinte pauta: 
- Prestação de contas até 31/10/2021;
- Eleição diretoria 2022 a 2023; 
- Assuntos gerais.

Maravilha/SC, 27  de outubro de 2021
 

Eliana Reiter Estefano
Presidente da Associação Empresarial 

e Cultural de Maravilha
Gestão 2020/2021

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL E 
CULTURAL DE MARAVILHA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS

Convocação Assembleia Geral de Associados
A diretoria da CDL de Maravilha, convoca a todos 
os associados das entidades para participarem da 
Assembleia Geral de Associados, a realizar-se no dia 17 
de novembro de 2021, às 18h30 em primeira chamada, 
e às 19h em segunda e última chamada com qualquer 
número de presentes, e deliberará pelo voto da maioria 
dos presentes.
A Assembleia Geral de Associados será realizada na sede 
das entidades, na Rua Jorge Lacerda, 85, no Centro de 
Maravilha. A votação seguirá a seguinte pauta: 
- Prestação de contas até 31/10/2021;
- Eleição diretoria 2022 a 2023; 
- Assuntos gerais.

Maravilha/SC, 27  de outubro de 2021

 
Eliana Reiter Estefano

Presidente da Associação Empresarial 
e Cultural de Maravilha

Gestão 2020/2021

CARINE ARENHARDT 

A capacitação reuniu todos 
os profissionais que estão atu-
ando como vigias nas escolas 
da rede municipal de ensino de 
Maravilha. Atualmente, todas 
as escolas e creches municipais 
contam com o novo serviço na 
área de segurança. O treina-
mento foi oferecido em conjun-
to entre a empresa responsável 
pela contratação dos profissio-
nais e manutenção do serviço, 
prefeitura através da Secretaria 
de Educação e Polícia Militar. 

A secretária de Educação, 
Cleusamar Preuss, destaca que 
o treinamento foi ministrado por 
dois policiais militares que atu-
am na segurança pública na ci-

TREINAMENTO Todas as escolas do município já estão com profissionais atuando

Vigias que atuam nas escolas da 
rede municipal recebem capacitação 

dade. Os militares falaram sobre 
técnicas e como ocorre o traba-
lho da guarnição. Novas capaci-
tações serão realizadas, manten-
do sempre os profissionais que 

atuam nas escolas bem prepara-
dos para a função.  

Cleusamar destaca que o 
serviço de vigias nas escolas con-
ta com o apoio da Polícia Militar, 

que poderá ser acionada pelos vi-
gias sempre que necessário. A se-
cretária destaca que o novo servi-
ço é uma grande conquista para 
a comunidade escolar. 

Divulgação

A Secretaria de Saú-
de de Maravilha segue em 
alerta devido aos núme-
ros de internados e casos 
ativos de Covid-19 nes-
ta semana. Na quinta-feira 
(28), o município confir-
mou 32 casos ativos e nove 
pessoas internadas para 

tratamento da doença. No 
mesmo dia, o número de 
monitorados era de 92. 

O município está vaci-
nando a população maior 
de 18 anos, com primei-
ra e segunda dose, com 
exceção da segunda dose 
da Oxford-Astrazêne-

ca que está sem estoque 
disponível. Também es-
tão sendo aplicadas as do-
ses de reforço para ido-
sos com mais de 65 anos 
e profissionais de saú-
de que tenham comple-
tado o esquema vacinal 
há mais de seis meses. 

SAÚDE 
Maravilha mantém alerta sobre casos de Covid-19 e internações

ATENDIMENTO NO FERIADO 

Na segunda-feira (1º) haverá 
atendimento de plantão no Centro 
Especializado em Saúde, no período 
da manhã e noite. Já na terça-feira 
(2), apenas casos de urgência 
e emergência serão atendidos 
diretamente no Hospital São José. 
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Com produtos e serviços especializados na área 
de limpeza, Casa Ordem inaugura em Maravilha 

CARINE ARENHARDT

A empresa Casa Ordem inaugurou uma 
loja em Maravilha na segunda-feira (25), 
com sede na Rua General Osório, no cen-
tro da cidade. A Casa Ordem oferece servi-
ços de limpeza, com especialização para em-
presas, condomínios, pós-obras, residências, 
fachadas, estruturas altas, além de higieniza-
ção e impermeabilização de estofados. 

Na linha de produtos, o cliente encontra 
todos os itens do dia a dia e para limpezas 
especiais, já testados pela equipe da Casa 
Ordem, com marcas de renome e conheci-

das em todo Brasil. O consumidor também 
encontra a linha de utensílios. 

Conforme as proprietárias Eracilda 
Rampi e Eloisa Hetzel, em Maravilha a equi-
pe da Casa Ordem é formada por quatro 
profissionais, mas a empresa já está com de-
manda de novas contratações para atender 
os clientes. Elas ressaltam que toda equipe é 
capacitada e recebe acompanhamento, ga-
rantindo que o cliente receba um atendi-
mento especializado. 

A Casa Ordem também tem loja em São 
Miguel do Oeste, atendendo há 10 anos no 
município, e em Itapema. Em São Miguel 

do Oeste a empresa mudou de endereço em 
maio deste ano, com nova sede para aten-
der os clientes. 

“Hoje a Casa Ordem conta com mais de 
100 profissionais, atendendo todas as fi-

liais e vemos muito potencial em Maravi-
lha. Foi uma cidade que nos recepcionou 
muito bem, estamos com boa expectati-
va para atender Maravilha”, destacam as 
proprietárias. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder Divulgação

Divulgação

Proprietárias Eracilda Rampi e Eloisa Hetzel Loja também conta com linha de utensílios para limpeza

Cliente encontra ampla linha de produtos na área de limpeza

Equipe da Casa Ordem em Maravilha Loja fica na Rua General Osório, no centro da cidade
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O Bananeira Brass Band 
há quatro anos faz show que 
é pura festa. Seja nas ruas ou 
nos palcos por onde a banda 
passa, uma revolução da mú-
sica instrumental acontece. A 
novidade é que desde o dia 22 
de setembro, toda essa ener-
gia e animação estão juntas e 
misturadas em “Feira Livre”, 
o primeiro álbum da banda. 
O maravilhense Hudson Dió-
genes Müller é um dos mem-
bros fundadores da banda que 
iniciou os trabalhos em 2015 
com shows informais. 

Ele explica que inicial-
mente a ideia era juntar ami-
gos com experiência de tocar 
em bandas marciais (sopros 
e percussão) para tocar um 
repertório que colocasse as 
pessoas para dançar. A banda 
começou a se profissionali-
zar a partir de 2017 com a en-
trada da produtora Priscila de 
Morais e dos músicos Audryn 
Souza (trompete) e Bruno 
Brandalise (sousafone) e as-
sim firmaram a formação atu-
al da Bananeira que é forma-
da da seguinte forma: Audryn 
Souza (trompete), Bruno 
Brandalise (sousafone), Hud-
son Müller (saxofone), Lau-
ro Ribeiro (trombone), Lucas 
Ramos (trompete), Luis Fer-
nando Diogo (percussão) e 
Luis Rolim (percussão). 

A ideia do álbum “Fei-
ra Livre” surgiu das experi-
ências da Bananeira com os 
shows ao vivo, troca de ener-
gia com o público e a ideia 
principal da Bananeira era 
trazer para o álbum a mesma 
alegria e vibração que ocor-
riam nos shows. Segundo ele, 
Feira Livre é uma referência 
às feiras livres orgânicas que 
existem em Curitiba, onde 
a feira é resultado do traba-
lho de vários produtores que 
se juntam para vender o seu 
produto. No caso da Bananei-
ra, são vários músicos, cada 
um com a sua experiência e 
que se reúnem para trazer 
alegria para os ouvintes atra-
vés da música. 

O álbum contém 10 fai-
xas e duas vinhetas, metade 
das músicas a banda já tocava 
nos shows, eram músicas já 
testadas pelo público e a ou-
tra metade (inéditas) foi com-
posta durante o ano de 2020. 
Conforme Hudson, o proces-
so de pré-produção do dis-
co envolveu compor músi-
cas inéditas e muitos ensaios 
para ficar tudo afinado para a 
gravação do disco que acon-
teceu em outubro de 2020.  
Devido à pandemia teve que 
se adiar o lançamento do dis-
co que ocorreu no dia 22 de 
setembro. 

Além do lançamento do 
álbum foi estreado também 

MÚSICA Maravilhense Hudson Müller é um dos fundadores da banda que iniciou os trabalhos 
em 2015 com shows informais

Bananeira Brass Band lança seu 
primeiro álbum ‘Feira Livre’ 

Integrantes da banda que está fazendo sucesso com seu primeiro álbum

CONTATO COM A MÚSICA 
“Iniciei meus primeiros contatos com a música por 
influência da família, meu pai maestro Carlos Müller 
sempre esteve envolvido com a cultura do município, aos 
quatro anos eu desfilei pela primeira vez com a Fanfarra 
Municipal que posteriormente se tornou a Banda Marcial 
Cidade das Crianças ao qual eu participei até o ano de 
2008, ano em que me mudo para Curitiba para cursar 
Licenciatura em Música pela Universidade Estadual do 
Paraná”, frisou ele. 
Atualmente Hudson é professor no curso de Bacharel 
em Música Popular da Universidade Estadual do Paraná 
- Campus II - FAP - Curitiba desde 2016 e professor de 
saxofone do Conservatório Maestro Paulino de Ponta 
Grossa desde 2013, membro e fundador dos grupos 
Bananeira Brass Band e Klezmorim Curitiba. 

um videoclipe da música 
“Mutreta” disponível no ca-
nal da banda no Youtube. O 
álbum está disponível em to-
das as plataformas digitais de 
áudio como spotify, deezer, 
youtube entre outros. E tam-
bém a versão física do álbum, 
CD e Vinil, para adquirir bas-
ta entrar em contato com o 
perfil da banda no instagram 
@bananeirabrassband. 

Hudson disse que depois 
de muitas conversas entre 
os integrantes da Bananeira 
Brass Band, eles chegaram à 

conclusão que são uma Fan-
farra Popular Dançante Brasi-
leira. A Bananeira Brass Band 
é inspirada nas Brass Bands 
(termo inglês para bandas de 
sopros e percussão) ameri-
canas, mas que toca o reper-
tório da música brasileira. A 
Bananeira pesquisa gêneros 
e ritmos da cultura popular 
brasileira mesclando-os com 
a cultura pop da Black e Soul 
Music, para criar harmonias 
rebuscadas para trompetes, 
trombone, saxofone, percus-
são e sousafone.

Gus Benke

Em mais um ano, o Sicre-
di foi destaque nos rankings das 
principais premiações organi-
zadas por veículos de comuni-
cação nacionais. No guia Exa-
me Melhores & Maiores 2021, 
por meio do Banco Cooperativo 
Sicredi, uma das estruturas que 
compõem a instituição financei-
ra cooperativa, se classificou no 
15º lugar entre os Maiores Ban-
cos que fazem parte do guia. 

O Sicredi figurou também 
entre as Maiores do País, de acor-
do com o Valor 1000. A institui-

ção ficou em 9º lugar na classi-
ficação dos 100 Maiores Bancos 
do anuário, mantendo a mesma 
posição em relação ao ranking 
do ano anterior. Além disso, o Si-
credi também se destacou em 
outras 11 categorias do guia, que 
considera o balanço combina-
do do Sistema. Entre os desta-
ques, ocupou a 4ª colocação en-
tre os 20 Mais Rentáveis sobre 
o Patrimônio e o 7º lugar entre 
os 20 Maiores em Operações de 
Crédito e em Depósitos Totais.

Elaborado pelo jornal Va-

CONQUISTA
Sicredi é reconhecido em quatro premiações nacionais

lor Econômico e pelo Sera-
sa Experian, com base em da-

dos do ano contábil de 2020, o 
Valor 1000 conta com o traba-

lho de homologação da Esco-
la de Administração de Empre-
sas da Fundação Getúlio Vargas.

Já no Época Negócios 360°, 
guia elaborado pela revista em 
parceria com a Fundação Dom 
Cabral, a instituição financei-
ra cooperativa ficou em 8º lu-
gar no ranking setorial de Ban-
cos, colocação influenciada 
pelo destaque no 2º lugar em 
Governança Corporativa den-
tro do setor. O Sicredi também 
figurou no 6º lugar em Pesso-
as, 8º em Inovação, 10º em Sus-

tentabilidade, 11º em Visão 
de futuro e 15º em Desempe-
nho Financeiro, entre outros.

No mês de setembro, a ins-
tituição também teve posição 
de destaque no ranking do Fi-
nanças Mais, publicado pelo 
jornal O Estado de São Paulo 
em parceria com a agência clas-
sificadora de risco de crédito 
Austin Rating. Participando do 
anuário por meio do Banco Co-
operativo Sicredi, o Sicredi foi 
ranqueado em 6º lugar na cate-
goria Bancos – Financiamento. 

Instituição figura entre as melhores instituições financeiras do Brasil

Divulgação
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CAMILLA CONSTANTIN

A rede de farmácias 
São João, que já con-
ta com 865 lojas, inau-
gurou na quarta-feira 
(27) mais uma unida-
de em Maravilha. A ce-
rimônia contou com 
bênção e discurso das li-
deranças, principalmen-
te enaltecendo o inves-
timento em uma sede 
própria, com ampla es-
trutura. Para marcar a 
data e o início dos tra-
balhos, também foi fei-
ta uma doação de seis 
toneladas de alimen-
tos para a Secretaria 
de Assistência Social. 

A equipe convi-
da a todos para conhe-
cer o local e conferir as 

promoções de inaugu-
ração. “O atendimen-
to será de segunda a sá-
bado, das 7h30 às 22h, 
sem fechar ao meio-dia, 
e aos domingos, das 
9h às 21h”, destacam. 

A farmácia, localiza-
da na Avenida Sul Bra-
sil, 1540, possui 14 va-
gas de estacionamento, 
para proporcionar maior 
comodidade aos clien-
tes. Além de medica-
ções, conta também com 
conveniência, brinque-
dos, duas salas para ser-
viços farmacêuticos, 
linha de dermocosmé-
ticos e muito mais, com 
o principal objetivo de 
contribuir com a saú-
de e qualidade de vida 
dos maravilhenses. 

SEDE PRÓPRIA Empreendimento 
inaugurado nesta semana fica 
localizado na Avenida Sul Brasil 

Em espaço amplo e 
moderno, rede de farmácias 
São João inaugura nova 
unidade em Maravilha

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Sede própria conta com ampla estruturaFarmácia irá atender todos os dias, sem fechar no horário do almoço

Empreendimento fica localizado na Avenida Sul Brasil

Doação de alimentos foi feita para a Secretaria de Assistência Social Cerimônia contou com a participação da equipe e lideranças

Estamos tomando todas  as medidas de segurança necessárias contra a COVID-19
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Ocorreu na manhã de 
sábado (23) no Centro de 
Eventos Tabajaras, em Cha-
pecó a 8ª edição do Prêmio 
Empreendedor Rural Co-
operativista – Troféu Aury 
Luiz Bodanese e coopera-
dos da Cooperativa Regio-
nal Auriverde participaram 
da cerimônia. O evento pre-
miou os cooperados das co-
operativas vinculadas ao 
Sistema Aurora, que fazem 
parte do Encadeamento 
Produtivo  Aurora e Sebrae e 
que tenham participado dos 
Programas D’Olho na Qua-
lidade Rural e QT Rural e 
conta com a participação do 
Movimento Catarinense da 
Excelência  (MCE).

Após o preenchimen-
to de um questionário fo-
ram selecionados três co-
operados por cooperativa 
para participar da premia-
ção. A Auriverde inscreveu 
20 famílias e três foram se-

RECONHECIMENTO Três associados foram premiados durante o evento 
realizado em Chapecó no último sábado

Cooperados da Auriverde participam 
do Troféu Aury Luiz Bonadese 

Comitiva da Auriverde juntamente com os cooperados que foram premiados

Encontro ocorreu na última semana com os profissionais da área social

lecionadas. O primeiro lugar 
ficou para Maurício Mazon, 
suinocultor de Lauro Müller 
que foi contemplado com 
R$ 3 mil; segundo foi para 
Cleiton Koch, avicultor de 
Maravilha, que recebeu R$ 
2 mil; e o terceiro escolhido 
foi Ernani Neumann, avi-
cultor de Cunha Porã, que 

ganhou R$ 1 mil.  
Além das famílias dos 

cooperados, também par-
ticiparam do evento  mem-
bros da diretoria, gestores e 
membros das equipes téc-
nicas de avicultura e sui-
nocultura da Auriverde. “É 
uma satisfação muito gran-
de e nos enche de orgulho 

ver o trabalho dos nossos 
cooperados ser reconheci-
do pela prática da boa ges-
tão de suas propriedades, a 
obtenção de excelentes re-
sultados e ainda divulgar e 
valorizar a nossa Auriver-
de. Parabéns a todos os par-
ticipantes”, destacou o presi-
dente Claudio Post.

Divulgação

A Secretaria Municipal de 
Assistência Social juntamente 
com a Secretaria Municipal de 
Agricultura de Tigrinhos de-
senvolveu na semana passada 
visitas domiciliares para as fa-
mílias participantes do Proje-
to Horta Domiciliar. Na opor-
tunidade a equipe realizou a 
avaliação seguindo os crité-

rios descritos no projeto, com-
provando através de fotogra-
fias e repassando orientações. 

As famílias que tinham 
horta durante as três visi-
tas desenvolvidas no ano re-
ceberam uma muda frutífe-
ra de pêssego, como forma 
de incentivo para dar con-
tinuidade no projeto.

TIGRINHOS

ATENÇÃO

Visitas são feitas 
aos participantes do 
projeto Horta Domiciliar 

Isenção do IPTU pode 
ser solicitada a partir 
da próxima semana 

Mudas frutíferas foram entregues para as famílias

Divulgação

Na quarta-feira (3) iniciam 
os protocolos de requerimen-
tos de isenção do IPTU para o 
ano de 2022. Segundo a Agen-
te de Serviços Tributários, An-
dréia Bonfanti, a lei é válida para 
idosos com mais de 60 anos e 
os pensionistas, que residem 
no município de São Miguel da 
Boa Vista e possuem apenas 
um imóvel. “Este imóvel deve 
ser utilizado como sua residên-
cia e de sua família”, ressalta. 

Conforme Andréia, para se 

enquadrar na isenção do impos-
to e taxas sobre o imóvel, o mu-
nícipe deve receber uma renda 
familiar de até dois salários míni-
mos mensais. A isenção pode ser 
solicitada no Setor de Tributos 
na prefeitura, em horário de ex-
pediente, conforme o artigo 139, 
do Código Tributário Municipal 
(lei complementar 31/2007) e ar-
tigo 180, da Lei Orgânica Muni-
cipal. Lembrando que os pedi-
dos podem ser protocolados até 
o dia 30 de dezembro de 2021.

CUNHA PORÃ
Assistência social realiza capacitação e 
fórum para escolha dos novos conselheiros

A Secretaria de Assis-
tência Social de Cunha 
Porã realizou nos dias 19 e 
20 de outubro, uma capa-
citação com a equipe com 
objetivo de aprimorar a 
gestão municipal do SUAS,  
Rede de Serviços Sócio As-
sistenciais e a Atuação do 
Conselho Municipal de As-
sistência Social. Dentre os 
pontos abordados foram: 
acompanhamento fami-
liar, serviço de convivên-
cia, organização dos tra-
balhos da equipe, papel da 
assistência social, o que 
é o SUAS, entre outros.

 A secretária da Assis-
tência Social Rosina Kunt-
zler abordou sobre a im-
portância da capacitação 
e do benefício de ter uma 
equipe preparada e mo-
tivada para compreender 
e reconhecer a importân-
cia de seu papel. “E, des-

sa forma, desempenhar 
da melhor forma possí-
vel suas funções, se tor-
nado um agente na cons-
trução social”, explica.

 No dia 20, foi realiza-
do o fórum do Conselho 

Municipal da Assistência 
Social (CMAS), para es-
colha dos membros não 
governamentais. Tam-
bém teve uma capacita-
ção para os conselheiros 
e equipe, para que com-

preendessem a impor-
tância de ser participa-
tivo e atuante dentro do 
conselho. A capacitação 
foi dirigida pela mestre e 
doutora em Assistência 
Social, Iraci de Andrade.

Divulgação
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Tema do encontro foi Crédito Rural e Educação Financeira

Os alunos da educação 
infantil ao 5º ano da rede 
municipal de ensino de São 
Miguel da Boa Vista partici-
param de evento organiza-
do pela Secretaria de Edu-
cação, Esportes e Cultura 
com apoio da administração. 
O Festival da Canção Esco-
lar foi realizado no dia 22, 
e todos cantores receberam 

um prêmio de participação. 
Os três primeiros coloca-
dos receberam troféu. Se-
gundo a secretária da Edu-
cação, Odete Conte, esta é 
uma forma de interagir com 
os alunos proporcionan-
do crescimento intelectu-
al, artístico e cultural. A du-
pla Rodrigo e Alan também 
se apresentaram no evento.  

A Associação Comercial 
e Industrial de Flor do Ser-
tão (Aciflor) lançou a Cam-
panha Cliente Premiado 
2021, com objetivo de atrair 
a atenção dos florsertanen-
ses para a valorização do 
comércio local. Treze em-
presas aderiram à campa-
nha e premiarão seus clien-

tes com vales que totalizam 
o equivalente a R$ 300,00. 

Cada estabelecimento 
participante terá sua própria 
urna e definirá o valor míni-
mo da compra para dar di-
reito a um cupom. O sorteio 
será realizado em momen-
to único, dia 30 de dezembro, 
às 18h, na Praça Municipal.

INTERAÇÃO
Secretaria da Educação 
promove Festival da Canção

Festival proporcionou crescimento artístico e cultural dos alunos 

Divulgação

COMÉRCIO

APERFEIÇOAMENTO

IRACEMINHA

Aciflor lança campanha 
Cliente Premiado

Administração realiza palestra com os agricultores 

Instituto Sicoob realiza palestra para alunos do 
curso Juventude Rural 

Foi realizada no salão no-
bre da prefeitura de Cunha 
Porã na terça-feira (26), a etapa 
municipal da IV Conferência 
Nacional de Educação. A con-
ferência é um espaço democrá-
tico aberto pelo Poder Público 
e articulado com a sociedade 
para que todos possam parti-
cipar do desenvolvimento da 
Educação Nacional. Por meio 
da Conae, o Fórum Nacional de 
Educação (FNE) e o MEC bus-
cam garantir um espaço demo-
crático de discussão e de pre-
servação da qualidade social da 
Educação Pública.

A IV Conae tem como tema 
Inclusão, Equidade e Qualida-
de: compromisso com o futuro 
da educação brasileira. E para 

A prefeitura de Tigrinhos realizou 
na terça-feira (26), uma palestra no au-
ditório do Centro Administrativo para os 
agricultores do município. Objetivo do 
evento foi informar os agricultores sobre 
a declaração do imposto de renda para 
produtor rural, bem como, livro caixa 
rural, empregados e Cadastro das Ativi-
dades Econômicas das Pessoas Físicas.

O palestrante Luís Fernando Ka-

fer, representante da empresa de con-
sultoria contábil – AgroFiscal, especia-
lizada em contabilidade rural também 
repassou orientações sobre os limi-
tes de renda e de bens para os agricul-
tores prestarem conta junto à recei-
ta federal. A Secretaria de Agricultura 
agradece a presença dos que se fize-
ram presentes e se coloca à disposi-
ção para maiores esclarecimentos.

CUNHA PORÃ Evento tem como objetivo garantir um espaço democrático 
de discussão e de preservação da qualidade social da educação pública

Município realiza etapa municipal da 
Conferência Nacional de Educação

Encontro reuniu representantes de todas as entidades além dos profissionais da educação

que este compromisso realmen-
te aconteça estão envolvidos go-
vernantes, gestores, educado-
res, estudantes e a sociedade 
civil organizada através de di-
ferentes órgãos e entidades, 
para debater coletivamente os 

rumos da educação brasileira. 
Todas as contribuições ad-

vindas desta etapa municipal 
seguirão para as etapas poste-
riores, nas quais também es-
tarão representados pelos de-
legados. “Tenho certeza de 

estarmos contribuindo para o 
futuro da educação cunhapo-
rense, agradeço a presença e o 
empenho de todos nesta IV eta-
pa municipal da Conae”, frisou a 
secretária municipal de Educa-
ção Luciane de Oliveira Bueno.

Divulgação
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Na quinta-feira (21) os vo-
luntários do Instituto Sicoob re-
alizaram uma palestra aos alu-
nos do curso Juventude Rural 
de Iraceminha. O tema da pa-
lestra foi “Crédito Rural e Edu-
cação Financeira”, tendo como 
objetivo a importância do orça-
mento financeiro, refletir sobre 
consumo, realizar planejamen-
to, estabelecer metas e pensar 
no futuro. Outro aspecto abor-
dado foi a questão dos investi-
mentos, quais os tipos, formas 
de remuneração e a importân-
cia de se conhecer os indexa-
dores econômicos, para uma 
correta tomada de decisão.

O curso de Juventude Rural 

é realizado pela Epagri e destina-
do a jovens agricultores do muni-
cípio de Iraceminha. Conforme 
explica o Engenheiro Agrônomo 
Luis Emerson Dorneles Lopes, 
extensionista rural da Epagri de 
Iraceminha, “o curso possibilita 
ao jovem o alcance do conheci-
mento e o mínimo de formação 
para prepará-lo para a tomada 

de decisões quanto às melho-
res oportunidades para viabilizar 
sua permanência na agricultura”.

Ele complementa ainda que 
o assunto trabalhado pelo Si-
coob e o conhecimento adqui-
rido teve relevância significativa 
com a sequência dos traba-
lhos, que seguiram com apre-
sentações da Epagri e ativida-

de prática na parte da tarde. 
Segundo o gerente da agên-

cia do Sicoob em Iraceminha, Fá-
bio Giovani Sochtig, “sempre fo-
mos parceiros de projetos como 
este, que capacitam jovens para 
o desenvolvimento de suas ativi-
dades no meio rural, pois enten-
demos a importância que essa 
troca de experiências pode pro-
porcionar, transformando-se em 
mais produção e renda para as 
famílias”. O gerente finaliza lem-
brando que o Instituto Sicoob 
está à disposição para ações re-
lacionadas à Educação Finan-
ceira e as instituições que tive-
rem interesse podem entrar em 
contato para mais informações.

Divulgação
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COTIDIANO

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

DISPOSITIVO DE RETENÇÃO PARA 
O TRANSPORTE DE CRIANÇAS

Olá amigo leitor.
Continuamos na nossa jornada em explicar sobre as alterações 

que a Lei 14.071/2020 realizou no Código de Trânsito Brasileiro, que 
está em vigência desde 12 de abril de 2021.

Já falamos sobre a Carteira Nacional de Habilitação, o aumento 
da pontuação e da validade da renovação, bem como do exame 
toxicológico. Assim, hoje vamos falar sobre o uso da cadeirinha 
para as crianças.

Importante é ressaltar que para regular o tema, o CONTRAN 
emitiu a Resolução 819/2021, a qual aplica-se especificamente aos 
casos relacionados ao transporte de crianças que cumpram obriga-
toriamente dois requisitos, que são, a idade inferior a dez anos e que 
tenha altura inferior a 1,45m. Esta imposição legal decorre do artigo 
64 do CTB com a nova redação dada pela Lei n. 14.071/2020.

Cabe asseverar também que continuam previstos os mesmos ti-
pos de dispositivos de retenção, ou seja, o cinto de segurança, ber-
ço portátil porta-bebê (bebê conforto), cadeirinha e assento de ele-
vação. Sobre as exigências previstas na Resolução 819/2021, no que 
diz respeito ao transporte de crianças até sete anos e meio de idade, 
é extremamente importante mencionar que houve alterações, sen-
do que agora, elas não se aplicam aos seguintes veículos: a) Trans-
porte coletivo de passageiros; b) Categoria aluguel (todos desta ca-
tegoria, sem exceção); c) Transporte remunerado individual de 
passageiros (somente durante a efetiva prestação do serviço); d) Es-
colares; e) PBT superior a 3,5t.

Observa-se que houve inovação especialmente no que se relacio-
na aos veículos de transporte remunerado individual de passageiros. 

Importante é mencionar que a regra geral estabelece que o trans-
porte de crianças com menos de dez anos de idade deve ocorrer 
sempre no banco traseiro. Temos como exceções, desde que utilizan-
do o dispositivo de retenção adequado: a) Quando o veículo for dota-
do apenas de bancos dianteiros, no caso de bebê conforto, é vedado 
no banco dianteiro caso o veículo possua airbag ativo naquele banco 
e o dispositivo estiver posicionado em sentido contrário a marcha do 
veículo. Bebê conforto posicionado no sentido da marcha do veícu-
lo é permitido, desde que respeite a recomendação do fabricante; b) 
Quando houver mais crianças com idade inferior a 10 anos do que a 
quantidade de bancos traseiros (Resolução n. 819/2021 não deter-
mina qual criança deve ir no banco da frente); c) Quando o veícu-
lo possuir apenas cintos de dois pontos nos bancos traseiros (neste 
caso, se a criança possuir idade entre 4 anos e 7 anos e meio, pode-
rá ser transportada no banco traseiro (cinto de dois pontos), fican-
do dispensado o assento de elevação); e c) Quando a criança pos-
suir mais de 1,45m de altura.

Em complemento as regras do artigo 3º da Resolução 819/2021, 
ficou condicionado que o transporte de crianças de até sete anos e 
meio, no banco da frente dos veículos que possuem airbag, pode 
ocorrer, desde que: a) O dispositivo de retenção esteja posiciona-
do no mesmo sentido da marcha do veículo (proibido bebê con-
forto instalado na marcha contrária do veículo, salvo se o airbag es-
tiver desativado); b) O dispositivo de retenção não possua bandeja 
ou acessório equivalente incorporado ao dispositivo; e c) O banco 
dianteiro esteja ajustado na última posição (salvo orientação con-
trária do fabricante).

Desse modo, e considerando os anexos da Resolução n. 
819/2021, cumpre apresentar os seguintes apontamentos sobre a 
aplicação de cada um dos dispositivos de retenção para transporte de 
crianças: a) Bebê conforto: crianças até um ano ou crianças até 13kg 
(observado limite definido pelo fabricante); b) Cadeirinha: idade de 1 
a 4 anos ou peso entre 9 e 18kg (observado limite definido pelo fabri-
cante); c) Assento de elevação: idade de quatro até sete anos e meio 
ou crianças com até 1,45m de altura, com peso entre 15 e 36kg (obser-
vado limite definido pelo fabricante); d) Cinto de segurança no banco 
traseiro: idade superior a sete anos e meio e inferior/igual a dez anos, 
com menos de 1,45m de altura.

Tenham todos uma boa semana.

A Polícia Civil prendeu 
em flagrante um homem, de 
27 anos, pelo crime de posse 
irregular de arma de fogo, na 
tarde de quinta-feira (28), no 
município de Flor do Sertão. 
No local, também foram en-
contradas drogas.

A ação da Polícia Civil é 
decorrente de investigação 

que apura o furto de armas 
de fogo, ocorrido no municí-
pio de Iraceminha.

Policiais civis realizaram 
o cumprimento de manda-
dos de busca e apreensão nos 
municípios de Flor do Sertão, 
Iraceminha e Cunha Porã. 

Na residência de um dos 
investigados, no município 

de Flor do Sertão, foi en-
contrada uma arma de fogo, 
tipo espingarda. No local os 
policiais civis também loca-
lizaram uma plantação de 
maconha.

O investigado foi preso 
em flagrante pela Polícia Ci-
vil e, após os procedimentos 
legais, encaminhado à uni-

dade prisional de Maravilha, 
onde permanecerá à disposi-
ção da Justiça.

Participaram dos traba-
lhos, policiais civis dos mu-
nicípios de Maravilha, Cunha 
Porã, Iraceminha e Flor do 
Sertão, além do apoio do Nú-
cleo de Operações com Cães 
da Polícia Civil.

INVESTIGAÇÃO Equipe localizou plantação de maconha na residência do suspeito

Polícia Civil prende homem em Flor 
do Sertão com arma de fogo e drogas

Fotos: Polícia Civil

Polícia Civil foi até Flor do Sertão e localizou maconha e a arma de fogo Além de arma, equipe localizou plantação de maconha no interior do município

A Polícia Militar atendeu 
uma ocorrência de furto em 
um posto de combustível na 
tarde de quarta-feira (27), na 
Avenida Maravilha. A guar-
nição foi acionada após um 
homem abastecer o carro e 
fugir sem fazer o pagamento. 

Através das câme-
ras de segurança do esta-
belecimento não foi pos-
sível identificar a placa do 
veículo, somente o condu-

tor e o modelo do carro.
De acordo com a PM, o 

possível autor era conheci-
do das guarnições e foi lo-
calizado na Avenida Sul 
Brasil. Ao realizar a abor-
dagem, ele disse que es-
queceu de pagar e que iria 
fazer isso mais tarde. 

Diante dos fatos, foi dado 
voz de prisão ao homem, 
sendo encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar aten-
deu uma ocorrência de ame-
aça, violação de domicílio e 
importunação sexual na quar-
ta-feira (27), em Descan-
so. Conforme a PM, uma jo-
vem, de 21 anos, relatou que 
estava sendo importuna-
da pelo vizinho, um homem 
de 46 anos, que teria entra-
do em sua casa, dizendo que 
se sentia atraído pela mulher. 

Segundo relatório policial, 

a vítima relatou que o homem 
entrou na casa dela e ten-
tou agarrá-la. A mulher man-
dou o autor sair de sua casa, 
mas foi ameaçada por ele. 

Questionado pela polícia, 
o vizinho da vítima apresen-
tou relatos diversos, com in-
formações desencontradas so-
bre o fato. Sendo assim, diante 
das constatações o autor foi 
preso e encaminhado para a 
Delegacia de Polícia Civil.

POLÍCIA MILITAR ABUSO

FERIADÃO

Homem é preso após 
abastecer carro e 
sair sem pagar

Homem invade 
residência, tenta agarrar 
vizinha e vai preso

Com reforço no patrulhamento, PRF realiza 
Operação Finados 

A Polícia Rodoviá-
ria Federal iniciou on-
tem (29) em todo o Bra-
sil a Operação Finados 
2021. A ação se estende 
até a próxima terça-fei-

ra (2), Feriado de Fina-
dos. O feriado é marca-
do por deslocamentos de 
distâncias variadas em 
todas as regiões do esta-
do, quando pessoas vão 

homenagear entes que-
ridos que já morreram. 

Assim, haverá con-
centração de veículos e 
pedestres próximo aos 
cemitérios, às margens 

das rodovias. “Nesses lo-
cais, os motoristas de-
vem reduzir a velocidade 
para evitar, principal-
mente, atropelamento de 
pedestres”, lembra a PRF. 
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JAMES MICHAEL TYLER
O ator James Michael 
Tyler morreu no dia 24 
de outubro, aos 59 anos, 
vítima de câncer. Ele ficou 

conhecido por interpretar o 
personagem Gunther, na série 

“Friends”. Ele também participou de outras séries 
populares, como “Sabrina, a aprendiz de feiticeira” 
e “Scrubs”.

RODRIGO CALLEJA
O fotógrafo e fundador 
da agência de fotografia 
BrazilNews, Rodrigo 

Catalano Calleja, morreu no 
dia 25 de outubro, aos 44 anos, 

vítima de câncer no intestino. Além de ser querido 
por famosos como Eliana, Rodrigo Faro, Adriane 
Galisteu, Sabrina Sato, Marina Ruy Barbosa e 
muitos outros, era amigo pessoal dos artistas 
e os fotograva em eventos, festas e reuniões 
familiares. Há anos era também colaborador 
da Quem por meio da agência de fotografia que 
comandava ao lado da mulher, Manuela Scarpa. 

GILBERTO BRAGA
O autor de novelas Gilberto 
Braga morreu no dia 26 de 
outubro, aos 75 anos, vítima 
de infecção generalizada. 

Considerado um dos 

maiores nomes da teledramaturgia brasileira, foi 
autor de novelas de sucesso como Vale Tudo 
e Celebridade. Entre os trabalhos marcantes 
também estão as minisséries Anos Dourados 
e Anos Rebeldes. Braga foi indicado ao Emmy 
Internacional de melhor telenovela por Paraíso 
Tropical, e sua última produção foi Babilônia, em 
2015, exibida pela TV Globo.

AFONSO DA ROSA
Faleceu no dia 23 de outubro, no Hospital 
de Abelardo Luz, aos 62 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica da Linha Aparecida, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

MIRENE MARIA GUGEL
Faleceu no dia 23 de outubro, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 72 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária de Guaraciaba e 
sepultado no cemitério municipal.

ADELAR JOSÉ MORO
Faleceu no dia 25 de outubro, em sua residência, 
aos 82 anos. Seu corpo foi velado na Igreja da 
Linha Mariflor, em São José do Cedro, e sepultado 
no cemitério da comunidade.

LUCIA REGINA MARTINAZZO
Faleceu no dia 24 de outubro, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 78 anos. Seu corpo 
foi velado na Casa Mortuária de Guaraciaba e 

OBITUÁRIO

DIA DOS FINADOS Movimentação de visitantes foi intensa nesta semana, 
cenário que deve persistir até a terça-feira (2)

Sala de Situação reforça trabalho de 
orientação e fiscalização no Cemitério
CARINE ARENHARDT 

Na semana que antece-
de o Dia dos Finados a equipe 
da Sala de Situação de Comba-
te a Dengue de Maravilha está 
reforçando as ações preventi-
vas e de fiscalização no Cemi-
tério Municipal Jardim da Paz. 
O objetivo é evitar o acúmu-
lo de água parada em vasos e 
demais recipientes com flores, 
usados na ornamentação dos 
túmulos. 

Conforme a coordena-
dora da Sala de Situação, Ri-
chelly Soares, a movimentação 
nos cemitérios, especialmen-
te no municipal, cresce mui-
to na semana que antecede o 
Dia dos Finados, período em 
que a equipe faz um traba-
lho de orientação aos visitan-
tes. Na terça-feira (2), a equipe 
também vai estar no cemitério 
municipal orientando a popu-
lação e conferindo se os vasos 
e plásticos utilizados estão fu-
rados para não ocorrer o acú-
mulo de água. 

“A orientação é essa então, 
para que as pessoas que leva-

rem vasos até os túmulos te-
nham esse cuidado, de veri-
ficar se aquele recipiente não 
vai acumular água”, explica. Ri-
chelly lembra ainda que o mu-
nicípio tem uma equipe em-
penhada durante o ano todo 
nesse trabalho, fiscalizando a 
ornamentação dos túmulos, 
para evitar que o local tenha 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti, transmissor da den-
gue e outras doenças.  

Orientação é que todos os vasos e plásticos sejam furados para não acumular água 

Carine Arenhardt/O Líder

HORÁRIO ESTENDIDO 

Conforme o administrador do Cemitério Municipal, 
Jairo Berger, o movimento foi intenso nesta semana e 
o cenário deve seguir assim até a terça-feira (2). Para 
facilitar as visitas o horário foi estendido, ficando os 
portões abertos até às 20h, até a terça-feira. 

sepultado no cemitério municipal.

ERNA KIERTEN FENSKE
Faleceu no dia 26 de outubro, no Hospital São 
Paulo de Xanxerê, aos 71 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha. 

VILMA MARIA TUMELERO
Faleceu no dia 27 de outubro, em sua residência, 
aos 81 anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha. 

ELZA SINTZ CARPINSKI
Faleceu no dia 28 de outubro, no Hospital 
de Chapecó, aos 84 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja da comunidade Perpétuo 
Socorro, no bairro Kempfer, em Cunha Porã, 
e sepultado no Cemitério Católico de Cunha 
Porã.

HELIO RICHTER
Faleceu no dia 28 de outubro, no Hospital 
de Chapecó, aos 57 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Evangélica da Linha Central 
em Cunha Porã e sepultado no Cemitério 
Evangélico da Linha Central.

A coordenadora lembra 
ainda que com a chegada das 
estações mais quentes do ano, 
alinhadas as condições de chu-

vas mais frequentes, aumenta 
a preocupação com a prolife-
ração do mosquito e novos ca-
sos de contaminação. 

Rozeli Aparecida Kluber é 
moradora de Curitiba-PR e con-
seguiu localizar a irmã biológica 
após participar de uma reporta-
gem da Rádio Líder de Maravi-
lha, que foi publicada também 
no site Wh3.com.br. Ela nas-
ceu no município no dia 1º de 
dezembro de 1971, no Hospi-
tal São José, e foi adotada ain-
da bebê. Rozeli buscava pela 
mãe biológica e conseguiu, ra-
pidamente, localizar a irmã. 

Em conversa com o jorna-
lismo da Rádio Líder e Jornal o 
Líder na manhã desta sexta-fei-
ra (29), por telefone, ela contou 
que a repercussão da reporta-
gem foi tão grande que chegou 
até a irmã biológica, que reside 
na região de Tubarão-SC. Após 
contato telefônico, a irmã via-

HISTÓRIA
Mulher de Maravilha 
que foi adotada localiza 
irmã após reportagem 

jou para Curitiba no mesmo dia 
e o encontro foi emocionante. 

Rozeli conta que ficou sa-
bendo de todos os detalhes de 
sua adoção e a história da mãe 
biológica, que ela também es-
tava procurando. Infelizmen-
te, a mãe, Luíza Widermann, 
faleceu há mais de 30 anos em 
um acidente de trânsito. “Pelo 
menos, é um ciclo que encer-
ra, seguindo em frente com 
mais tranquilidade”, afirma. 

Após a localização, Ro-
seli agradeceu o trabalho do 
Grupo WH Comunicações, 
que foi determinante na lo-
calização da família e, ain-
da, à família Radin, que re-
alizou buscas na região. “Eu 
consegui muitas pessoas de 
bom coração”, comemorou. 

Rozeli conseguiu localizar e se encontrou com a irmã, que foi até Curitiba

Arquivo Pessoal
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Na semana de 17 a 23 de 
outubro aconteceu em Cha-
pecó a fase regional dos Jo-
guinhos Abertos de Santa 
Catarina. O futsal de Mara-
vilha comandado pelo técni-
co Gian Mauro Silva fez uma 
boa campanha, mas não con-
seguiu a classificação para 
a fase estadual. O vice cam-
peonato não deu a vaga para 
os maravilhenses já que só o 
primeiro colocado classifica-
va para a próxima fase. 

Em cinco jogos na com-
petição foram quatro vitó-
rias e uma derrota na final. A 
equipe da cidade das Crian-
ças fez 16 gols e sofreu 6. 

FUTSAL Foram cinco jogos, com quatro vitórias e uma derrota 

Maravilha é vice campeã da fase 
regional dos Joguinhos 

Equipe só perdeu na final contra Saudades

Gabriel Vargas conquistou medalha de prata no individual da Olesc

Maravilha 2 a 1 Mondai
Maravilha 6 a 0 Nova 

Erechim 
Maravilha 2 a 0 Pinhalzinho 

Maravilha 3 a 1 Águas Frias 
Maravilha 3 a 4 Saudades

CAMPANHA:

Divulgação

Divulgação

O xadrez de Maravilha 
fez história nas Olimpíadas 
de Santa Catarina (Olesc), 
fase estadual em Timbó, se-
mana do dia 17 a 23 de ou-
tubro. O atleta Gabriel Var-
gas conquistou a medalha 
de prata no individual. 

A modalidade em Ma-

ravilha é coordenada pelo 
professor da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer 
Jorge Godóis (Vacaria). Na 
oportunidade a Maravilha 
também foi representada 
pelos atletas Teylor Braga-
nholi, Tacio de Jesus, Lu-
cas Rossa, Mateus Muller.

No sábado (23), em São 
Miguel da Boa Vista teve a se-
quência do Campeonato Mu-
nicipal de Bocha 48. Pela chave 
A jogaram Bar do Neco A 1035 
x 1030 12 de Outubro; Estân-
cia dos Amigos B 835 x 860 Bar 
e Bolão do Neco B e pela chave 
B jogaram Estancia dos Amigos 
A 1020 x 960 São Judas Tadeu. 

No sábado (30) tem jo-

gos pela chave A e B. Na cha-
ve A jogam no Bar e Bolão do 
Neco, Bar e Bolão do Neco A x 
Estância dos Amigos B; Na Li-
nha 12 de Outubro tem os do-
nos da casa contra Bar e Bo-
lão do Neco B. Já pela chave 
B tem no Bar e Bolão do Neco 
o Bar e Bolão do Neco C con-
tra Estância dos Amigos A. 
Os jogos começam, às 13h. 

CONQUISTA

BOCHA 48

MENINAS 

Xadrez maravilhense 
é destaque em Timbó 

São Miguel da Boa 
Vista dá sequência ao 
campeonato municipal

Ginástica rítmica participa de competição estadual
Na sexta-feira (22), a mo-

dalidade de ginástica rítmica 
da Secretaria de Esportes, Ju-
ventude e Lazer, de Maravilha 
participou da Copa Primei-
ros Passos realizada pela Fe-
deração de Ginástica de Santa 
Catarina (FGSC). A competi-
ção foi a primeira que Maravi-
lha competiu depois da parali-
zação por causa da pandemia. 

A disputa contou com 
mais de 90 atletas de todo o 
estado. O evento foi realiza-
do online por meio do apli-
cativo Zoom e transmitido no 
canal do YouTube da FGSC. 
De acordo com a professo-
ra da modalidade de Mara-
vilha Alexandra Ferraz, cada 
equipe competiu no seu gi-
násio. Maravilha compe-
tiu com 18 ginastas em qua-
tro categorias (mirim, Pré 

Competição contou com 91 atletas de todo o estado 

infantil, infantil e juvenil). 
Mirim:  Isabella As-

soni Geremia; Manue-
la do Nascimento Folle.  

Pré-infantil:  Bian-
ca Favaretto da Cas; Aman-
da Isabella Buratto; Letí-

cia Cristina Kerkhoff; Ana 
Clara Leida Agustini. 

Infantil: Hellen We-
bler Nogueira; Nicoly Por-
to; Maria Eduarda Garlet; 
Gabrielly Cecília Schmidt Seh-
nem; Fernanda Natasha Pfei-

fer; Aline Correa Pozzebon 
Juvenil: Fabiula Kirch Gia-

comelli; Joana Dietrich Pola-
zzo; Bianca Letícia Pertussa-
tti; Ana Lívia Klein Pinheiro; 
Daniele Cristina Bohrer; Bár-
bara Letícia Tavares Martins. 

Divulgação
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 ONEIDE BEHLING

No sábado (23), o vôlei de 
Maravilha participou da fase 
regional dos Joguinhos Aber-
tos de Santa Catarina, em Cha-
pecó. As equipes dos naipes 
masculino e feminino foram 
acompanhadas pelos técnicos 
e professores Edinar Zardo e 
Thamas Zardo. 

No masculino foram dois 
confrontos, no primeiro, vitó-
ria sobre Palmitos por 2 sets 
a 0, em seguida derrota pelo 
mesmo placar contra Chapecó. 
Com os resultados os meninos 
de Maravilha ficaram na segun-
da colocação. 

Já as meninas jogaram con-
tra Palmitos. No primeiro jogo, 
vitória de 2 sets a 0, e no se-
gundo outra vitória pelo mes-
mo placar. “Com essas vitórias 
nossas meninas ficaram cam-
peãs regionais e garantiram a 

VOLEIBOL Meninas tiveram três confrontos contra Palmitos e os 
resultados garantiram a vaga 

Vôlei feminino garante vaga 
para estadual dos Joguinhos

Próxima competição é a fase estadual da Olesc em Timbó no sábado (30)

Equipe foi apresentada e, logo depois, 
iniciou o primeiro jogo

vaga para fase estadual”, res-
saltam os técnicos destacan-
do que estão satisfeitos com 
o desempenho das equipes. 

“Esse nível de jogo com atle-
tas até 19 anos é muito forte, 
cada detalhe conta, e enfren-
tar equipes fortes com atletas 

só de nossa cidade, formados 
no nosso projeto e ter um bom 
desempenho é muito gratifi-
cante”, ressaltam.

Divulgação

A Associação dos Motoristas de 
Maravilha (Assommar) realizou no 
domingo (24) um almoço de apre-
sentação da equipe de bolão em Ma-
ravilha. O evento foi realizado na sede 
da Associação, ao lado do Toma-
tão, com costelão para os presentes. 

Ainda pela manhã, ocorreu o primei-
ro jogo, contra uma equipe de Saudades.

FESTA

PRIMEIRO LUGAR 

Grupo de bolão da Assommar apresenta equipe 
e realiza primeiro jogo 

Futebol é campeão da fase regional 
dos Joguinhos 

No sábado (23), a equipe sub-17 do CRM/Se-
cretaria de Esportes, Juventude e Lazer, de Ma-
ravilha, debaixo de muita chuva conquistou o 
título da etapa regional dos Joguinhos Aber-
tos de Santa Catarina. A decisão foi em dois jo-
gos contra Coronel Freitas, em Chapecó. 

Na primeira partida os representan-
tes de Maravilha empataram em um gol e 
na segunda vitória por 2 a 1.  Com a con-
quista Maravilha está na fase estadual que 
acontece em dezembro na cidade de Con-
córdia contra os donos da casa. Acompanha-
ram os atletas os professores, Ronaldo Pi-
ton, Matheus Gonçalves e Fabrício Kempfer. Fase estadual acontece em dezembro em Concórdia contra os donos da casa

Divulgação

POLÊMICA 
Em entrevista, Sérgio Vasques, diretor de futebol do 

Grêmio, acabou lançando uma corneta no Inter. “Tem 

clubes aí que estão muito bem, mas que não ganham 

nada há muito tempo porque tem jogadores que não 

são acostumados a levantar taça.” Perguntado se a de-

claração era uma referência ao Inter, o dirigente res-

pondeu que era para entender como quiserem. Vale 

lembrar que desde 2010 o Colorado não ganha um tí-

tulo de grande expressão. Tem clássico Gre-Nal no dia 

6 de novembro, isso é gasolina aditivada para aumen-

tar a rivalidade.

É CAMPEÃO 
No site do Grêmio o destaque é a conquista do tí-

tulo de Campeão Brasileiro de Aspirantes. Superando 

o Ceará na quarta-feira (27), na Arena, pelo placar de 4 

a 1. Revertendo o placar desfavorável no primeiro jogo, 

levantando a taça inédita. Elogios para Pedro Lucas e 

Elias Manoel, artilheiro da competição.

SÃO PAULO X INTER 
Chama a atenção que o Inter é o time com mais ex-

pulsões e o terceiro clube que mais levou amarelos no 

Brasileirão. Com isso, Mercado e Dourado estão fora 

contra o São Paulo neste domingo, às 18h15, pelo ter-

ceiro amarelo. Patrick foi expulso e cumpre automáti-

ca. A boa notícia é que Saravia e Bruno Méndez vão po-

der voltar. Ambos estão recuperados. Alguns jogadores 

precisam se cuidar para não levar cartão: Saravia, Moi-

sés, Yuri Alberto, Maurício, Zé Gabriel, Boschilia… En-

tre eles têm o Taison, entra pendurado e o jogo seguin-

te para o Inter é o Gre-Nal. Não pode levar mais um 

amarelo.

GRÊMIO X PALMEIRAS 
Palmeiras deverá fazer o seu jogo de seguran-

ça. Acredito que vai se postar bem defensivamente e 

apostar nos rápidos contra-ataques. Jogando dessa for-

ma conquistou seus melhores resultados. Necessitan-

do da vitória o Grêmio vai se lançar ao ataque. Jogo de 

alto risco! Imagino o Palmeiras cozinhando a partida 

até encontrar uma bola que seja efetiva. Tricolor vai 

ter que suar “sangue azul” se quiser triunfar em casa. 

A situação do Grêmio já ultrapassou o status de dra-

ma. Que horror!

Ederson Abi /O Líder



Comunidade Evangélica celebra 
o Dia da Reforma Protestante 

PÁGINA 14

Neste domingo tem 
celebração especial na Igreja 
Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil e entrega 
de combos para almoço

Definidos os horários de atendimento no 
comércio local para o fim de ano PÁGINA 2

31 DE OUTUBRO 

RECURSO

FAMÍLIA BIOLÓGICA

Hospital São 
José recebe 
emenda de R$ 
300 mil 

Mulher de Maravilha 
localiza irmã após 
reportagem

Recurso foi destinado pela deputada 
federal Caroline de Toni, atendendo 
pedido do vereador Sérgio Bourscheid

Roseli Aparecida Kluber reside 
atualmente em Curitiba, mas nasceu 
em Maravilha em dezembro de 1971 
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