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AMPLIAÇÃO
AUTORIZADA

Prefeito Sandro Donati entregou nesta
semana a ordem de serviço para
construção de mais dois pavimentos

Município vai economizar R$ 3 mil
em aluguel e concentrar novas
especialidades no Centro de Saúde
PÁGINA 12

MARAVILHA, 16 DE OUTUBRO DE 2021

EM MARAVILHA

Reunião debate implantação
de escola cívico-militar
Vice-governadora, Daniela Reinehr esteve no município
reunida com vereadores e lideranças locais

PÁGINA 4

SÁBADO - ED 647 - R$ 3,00

NOVO INVESTIMENTO
Após desabastecimento,
Casan anuncia R$ 50 milhões
Semana foi marcada por novos problemas com a
falta de água no perímetro urbano de Maravilha
PÁGINA 6

SAINDO DO PAPEL

Delegacia Regional deve ser
instalada até dezembro
O local está definido, mas ainda não foi divulgado. Administração
municipal se reuniu com delegados nesta semana
PÁGINA 7
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PREJUÍZOS
DIRETO
AO PONTO

por LUIZ CLÁUDIO CARPES

VOLTA DA PROPAGANDA ELEITORAL
EXTEMPORÂNEA NO RÁDIO E TV
Foi aprovada a volta da propaganda eleitoral gratuita,
no rádio e na televisão, fora do período eleitoral. Um autêntico ato de “legislar em causa própria”, como tantos outros que, infelizmente, existem. Sabe o que isto vai auxiliar
para o eleitor? Nada! Absolutamente nada! Explico: Já está
provado que a propaganda é algo imediato, e não “mediato”. Ou seja, se for feita com muito tempo antes da época de
eleições, nenhum eleitor – olha o que escrevo: NENHUM
eleitor – vai se lembrar do que tenha sido dito, e que poderia, em tese, auxiliar a definir o voto. Só vai encher a paciência do ouvinte e prejudicar o trabalho dos veículos de
comunicação. Efeito prático não terá nenhum. Lembrar o
que tenha sido dito agora para a eleição, impossível. Mais
um ato de quem absolutamente não entende nada de radiodifusão.

BANCADA CATARINENSE FOI
CONTRÁRIA EM SUA MAIORIA

Vento forte destelha Hospital São José
e assusta moradores em Maravilha
O vento intenso causou diversos transtornos na madrugada de
quinta-feira (14) na região. Árvores e plantas quebraram ou foram
arrancadas.
Em Maravilha, o vento arrancou parte do telhado do Hospital
São José. O momento foi de tensão
e medo, já que as rajadas de vento
persistiram por mais de 30 minutos. Cerca de 50 folhas do telhado
foram arrancadas e a água invadiu
os quartos de pacientes. De acordo com a direção, os pacientes foram relocados e estão bem.
Em outros casos, o vento causou danos em residências, como
em forros e telhas.

Divulgação

Cerca de 50 folhas foram arrancadas pelo vento no Hospital São José

CHARGE

A bancada catarinense teve cinco votos a favor do retorno e onze votos contrários. Aplauso os contrários, e ainda assevero. Os favoráveis, como eu escrevi acima, não entendem nada de publicidade e pensam pura e simplesmente
em aparecer, em mostrar o nome, como se isto fosse fazer
imensa diferença no pleito de 2022. Pensem como desejarem. O mais certo disso tudo é que para amealhar votos, o
efeito será zero. Aliás, haverá sim um efeito. O de tomar tempo nas programações, o de incomodar e o de falar palavras
ao vento. É a realidade.

CADÊ NOSSO CHURRASCO?
Nunca comemos tão pouca carne bovina aqui em Santa Catarina. Não é para menos! Temos um aumento que já
passa de 50%. Na verdade, esta “brincadeira séria” com os
catarinenses nada mais é que um reflexo do Brasil inteiro,
com uma redução de 67% do consumo de carne bovina.
Ganharam espaço carnes como suínos e frangos. Todavia,
um dado me alarmou. A população de baixa renda aderiu
a cortes muito menos nobres, como por exemplo, a carcaça do frango e... pés! Cresceu espantosamente o consumo de pés de frango durante os últimos tempos, consumo
este motivado exatamente pelos aumentos exorbitantes. Se vai melhorar? Não sei. Para uma resposta imediata, creio que não. Para concluir, este consumo alternativo a que me referi reflete, lamentavelmente, a uma perda
de poder aquisitivo da população brasileira. E para mim,
isto tem um nome também. Perda da dignidade da pessoa humana.
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LIÇÕES DE VIDA
“Nunca perca uma oportunidade de
dizer a bons empregados o quanto
eles significam para a empresa.”

RADAR
por WOLMIR HÜBNER
radar@jornalolider.com.br

Autorização para reabertura da
fronteira em Dionísio Cerqueira
A reabertura das fronteiras em Posadas - Encarnación e Bernardo de Irigoyen - Dionísio Cerqueira é iminente. Conforme informações, a autorização se fará neste fim de semana, uma vez que o Chefe de Gabinete aprove o protocolo sanitário que Misiones solicitou.
Toda a região do oeste catarinense aguarda com ansiedade a aberturas das fronteiras, pois os brasileiros têm o hábito de compras no vizinho país, principalmente em vinhos e produtos de limpeza e alimentos.

FALTA DE ÁGUA EM MARAVILHA
Nossos órgãos de comunicação têm dado ênfase para informar
a população das causas que constantemente fazem a Casan
deixar de abastecer a cidade com o precioso líquido. Afinal,
os cortes e a falta de água tem sido uma constante apesar de
todos esforços de sua administração local. Mas, convenhamos,
é inconcebível uma cidade como Maravilha ficar seguidamente
sem água, interrompendo o funcionamento de empresas e,
acima de tudo, falta água nas residências. Nossas redes sociais
tem sido constantemente questionadas sobre o assunto.
Devemos tomar imediatas providências para que não sejamos
tão prejudicados. Sabemos que a administração municipal
tem tomado esforços para a solução, mas tem sido infrutífero.
Deverá haver uma posição mais radical. O que não podemos
admitir é que a Casan não cumpra o seu papel.

MDB APOIA CARLOS MOISÉS À REELEIÇÃO?
Faltando menos de um ano das eleições gerais de 2022, o MDB, maior partido político
de Santa Catarina, continua dividido e sem indicar quais serão os candidatos às majoritárias.
Neste momento, há uma forte tendência de vir a abraçar a candidatura à reeleição do governador Carlos Moisés, hoje sem partido.
Há vários fatos a indicar esta alternativa. Em primeiro lugar, a bancada na Assembleia Legislativa, principal respaldo político do governador e que, majoritariamente, apoia a reeleição. Se algum instituto consultasse os prefeitos do MDB
também teria como resposta que a maioria está preferindo Carlos Moisés. São
os maiores beneficiários dos milhões e milhões transferidos pelo governo.

UMA GRANDE OBRA
O prefeito Sandro Donati, juntamente com o vice Jonas Dall’Agnol, secretários e vereadores, entregou na segunda-feira (11) a ordem
de serviço para a construção de mais dois andares no Centro de Atenção Especializado em Saúde, ao lado da prefeitura, em Maravilha. A empresa vencedora da licitação é a Construtora Solo, de Concórdia.
A obra conta com a execução de dois pavimentos com área total de 1.800 metros quadrados. O valor global da obra é de R$ 2.835.853,38 milhões. A empresa terá
um ano para finalizar a execução dos dois andares restantes do projeto. Uma grande
obra que vem de encontro ao bom atendimento de toda população de Maravilha!

EMPRÉSTIMOS A
APOSENTADOS
POR TELEFONE
Os deputados aprovaram um projeto que proíbe a oferta de empréstimos para aposentados e
pensionistas por telefone.
O texto destaca que são
comuns os relatos de contratação equivocada, o
que resulta em processos
judiciais e prejuízos para
os envolvidos, já que muitos aceitam a oferta de
empréstimo sem conhecer os detalhes do contrato, infringindo os princípios da transparência nas
relações de consumo.

PROIBIDA A COMERCIALIZÇÃO DE EMAGRECEDORES
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou, por maioria de votos, inconstitucional a lei de 2017 que autorizou a produção, a comercialização e o consumo de remédios para emagrecer à base de sibutramina, anfepramona, femproporex e mazindol, substâncias com
potencial de gerar dependência. A questão estava sendo discutida
em uma ação proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Saúde (CNTS). Segundo a entidade, a toxicidade desses medicamentos ao organismo humano é desconhecida, e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), como órgão fiscalizador da eficácia
e da segurança dos anorexígenos, recomenda sua proibição no país.

VICE-GOVERNADORA
A prezada Daniela Reinehr, nossa vice-governadora do Estado de
Santa Catarina, esteve novamente em Maravilha no último final de

semana. Sempre com projetos que
vem de encontro ao progresso e
bem-estar de nossa gente. Daniela é a legítima representante do oes-

te, pois está sempre presente ouvindo lideranças e trazendo grandes
ideias. Desta vez a implantação de
uma escola cívico-militar. Uma ex-

celente iniciativa, pois um colégio dessa natureza trará o que há de
melhor em ensino para nossos filhos. Parabéns Daniela, com certeza

estamos orgulhos da dileta filha da
terra. Fizemos ampla cobertura de
sua visita através de nossos meios
de comunicação, pois ela merece...
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POLÍTICA Empresas que estão instaladas há mais de dez anos teriam o contrato para renovar, mas agora
terão prazo para cumprir com os requisitos exigidos. Matéria tramitou na Câmara de Vereadores

Empresas que não cumprem com requisitos de
concessão de uso terão prazo para se adequar
Fotos: Divulgação

CLEITON FERRASSO
Empresas que se instalaram em Maravilha, mas não
cumpriram com os requisitos
exigidos no contrato de cessão
de uso do terreno agora terão
um prazo para cumprir o que
foi proposto com o poder público. Esse assunto foi discutido na sessão de vereadores de
segunda-feira (11).
O Substitutivo Global
ao Ofício nº 208/2021 – Ofício nº 347/2021 solicita homologação de Termos Aditivos aos Termos de Cessão de
Uso e Concessão de Uso para
as seguintes empresas: WN
Comércio e Serviços; Orides
Dorneles Ribeiro ME; P&F
Pavimentação e Saneamento EIRELE ME; Calhas Klein
Ltda ME; Construtora Oliveira Ltda; Rodrigo H Transportes Rodoviários Ltda EPP;
Pré Moldados Maravilha Ltda
EPP; Thomas Eloi Heydt ME;
Edson Lamb & Cia Ltda e Jean
Pyer Vivian EIRELI EPP.
O prazo estipulado para
que as empresas cumpram
com os requisitos exigidos

Assunto foi discutido na última sessão

deram entradas outros dois
projetos. O Projeto de Lei
Complementar nº 09/2021, altera a Lei Complementar nº
016/2005 – normatiza o cargo
de coordenador e função gratificada; e o Projeto de Lei Legislativo nº 013/2021, de autoria dos vereadores Venice
Baldissera (PP) e Orli Berger
(PP), dispõe sobre a isenção
da taxa de inscrição de concurso público e processo se-

letivo de Maravilha aos munícipes inscritos no cadastro
único para programas sociais
do Governo Federal.
PALAVRA LIVRE
Em comemoração aos 70
anos de congregação da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, o pastor Elvio Bender fez
uma apresentação da história
da igreja e lembrou dos trabalhos exercidos em Maravilha.

no contrato é até 30 de junho
de 2022, principalmente com
a geração de emprego. Caso
contrário, elas poderão perder
o direito de usar o espaço.
OUTRAS PAUTAS
Em segundo turno foi
aprovado o Projeto de Lei nº
032/2021, de autoria do Poder
Executivo, no qual denomina
o espaço público Centro de
Educação Infantil Pró-infância Luisa Wildner Schimitt, localizado no Loteamento Nosso Sonho.
Além disso, diversas indicações foram discutidas
na sessão. Ainda na sessão,

Pastor Elvio Bender falou sobre os trabalhos na igreja evangélica

ENCONTRO

Em Maravilha, vice-governadora se reúne com lideranças e debate
implantação de escola cívico-militar
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
A vice-governadora de
Santa Catarina, Daniela Reinehr, cumpriu agenda em
Maravilha na manhã de sábado (9), participando de uma
reunião com vereadores e lideranças locais. A principal
pauta do encontro foi a possibilidade de implantação de
uma escola cívico-militar em
Maravilha.
Em entrevista, a vice-governadora destacou que já recebeu vários pedidos de escolas e lideranças do município
para que o projeto possa ser
viabilizado. Ela explica que
a ideia é implantar o sistema
em uma das escolas de Maravilha, mas não adiantou qual
seria a unidade escolhida.

Vice-governadora Daniela Reinehr
Reunião com os vereadores e lideranças

Um dos critérios é a aceitação da escola e também dos
pais dos estudantes. A ideia
é que militares da reserva,
bombeiros e policiais militares passem a fazer parte da

gestão da escola, implementando atividades voltadas a
disciplina, princípios cívicos
e de cidadania. Os professores seguem o trabalho normal nas disciplinas didáti-

cas/pedagógicas.
Daniela ressalta que
apoia a ideia de trazer este
projeto para Maravilha e que
junto com lideranças municipais dará continuidade ao

trabalho para implementar
o modelo no município. Ela
ressalta que em Santa Catarina já são nove escolas cívico-militares, incluindo os
municípios de São Miguel do
Oeste e Chapecó e que o pro-

jeto vem sendo muito bem
aceito pela comunidade escolar. O Programa Nacional
das Escolas Cívico-Militares
é uma iniciativa do Ministério da Educação, em parceria
com o Ministério da Defesa.
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Falta de água
em Maravilha
Um novo motivo, mas o resultado
é o mesmo. Nesta semana, boa parte
da população maravilhense sofreu
com o desabastecimento de água. O
motivo? Foram dois. Primeiro uma falha
em uma das bombas de captação, e
quando o problema estava finalmente
resolvido, um novo desabastecimento
devido a queda de energia elétrica
causada pelo vento. Difícil para a
população aceitar novos motivos,
quando o resultado é sempre o mesmo:
a falta de água. Maravilha é um polo
regional, vem destacando em vários
aspectos, mas com certeza quando se
trata do abastecimento de água tem
um sério problema e alta demanda
de investimentos. O povo aguarda
respostas efetivas e água na torneira.

Dia das Crianças
memorável em Maravilha

Carine Arenhardt, jornalista

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

O Dia das Crianças foi incrível em
Maravilha. Na cidade e interior, a JCI distribuiu
sorvetes e picolés. No Bairro Floresta, um
grupo de empresários organizou a Rua do
Lazer. Realmente ações como essas fazendo
jus ao título de Maravilha como a Cidade
das Crianças. Parabéns aos organizadores!

SENSATO!
O príncipe William, criador de uma premiação para
recompensar aqueles que tentam salvar o planeta, criticou
nesta semana o investimento no turismo espacial (ação que
está sendo desenvolvida por bilionários como Jeff Bezos e
Elon Musk). Ele defendeu, inclusive, que os “grandes cérebros
do mundo” deveriam estar concentrados em achar soluções
para melhorar a vida na terra, ao invés de querer ir para o
espaço. Discurso sensato, tendo como foco a importância
de iniciativas voltadas ao cuidado com o meio ambiente.

HARMONIA DE PARABÉNS!

Camilla Constantin, jornalista

O Clube Harmonia abre no sábado (23) mais uma grande temporada em Maravilha. A reportagem
está em destaque nesta edição. Mais uma vez, tive o prazer de conversar com a diretoria do clube
e anunciar para toda Maravilha esse trabalho. Recebi no estúdio panorâmico da Rádio Líder o
presidente Luis Tremea, os diretores Tuca e Marco Folle. Ainda, na quinta-feira (14) ensolarada,
fui até o clube registrar as imagens. O clube está bonito, organizado e pronto para receber todos.
Em nome do presidente, parabenizo toda diretoria pelo ótimo trabalho. Dia 23 promete...
Ederson Abi, jornalista

Chegamos em
MARAVILHA!

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

de desconto
no seu primeiro
pedido no app!
#OLIDERP10
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AÇÃO SOCIAL

Clubes de serviço fazem
doação de brinquedos e
garrafinhas para crianças
As crianças atendidas
pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de Maravilha receberam uma visita especial nesta
semana. Voluntários do LEO
Clube e Lions Clube Maravilha Oeste de Maravilha levaram cerca de 200 brinquedos usados e fizeram a alegria
no local. Os materiais vão ficar na sede do Serviço de Convivência e poderão ser utilizados por todas as crianças.
Os voluntários também
fizeram a doação de garrafinhas para consumo de
água para 84 crianças. Per-

sonalizadas, as garrafinhas
têm o nome da criança e a
logo do Lions Clube Maravilha Oeste e LEO Clube.
Os brinquedos foram arrecadados entre os membros
dos clubes. Conforme Marcia Giacomolli, presidente da
Comissão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos, do Lions Clube Maravilha Oeste, o clube mantém
um trabalho constante com o
Serviço de Convivência, e anualmente no Dia das Crianças
prepara uma ação especial,
sendo que neste ano recebeu o apoio do LEO Clube.
Divulgação

Crianças receberam brinquedos e garrafinhas

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE CUNHA PORÃ
AVISO DE LICITAÇÃO/DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Licitatório: 560/2021
Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 480/2021
Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO,
PARA EXECUÇÃO EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL – EXECUÇÃO INDIRETA, DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL – PARTE DA RUA
SANTA CATARINA, COM ÁREA DE 3.683,00 M².
- GOVERNO DO ESTADO : PORTARIA Nº 267/SEF –
23/06/2021 - ANEXO III - EMENDAS PARLAMENTARES
IMPOSITIVAS 2021 – SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE (FONTE DE RECURSOS 0.261) - Emenda 1451/2021: VALOR RS 150.000,0 –
DESPESA DE CAPITAL;
- MUNICÍPIO DE CUNHA PORÃ/SC, - CONTRAPARTIDA – ORÇAMENTO 2021 - FONTE 0.100 RECURSOS
ORDINÁRIOS – VALOR DE R$ 66.513,24 – DESPESA DE
CAPITAL
VALOR TOTAL DA DISPESA: R$ 216.513,24 (DUZENTOS E DEZESSEIS MIL QUINHENTOS E TREZE REAIS E
VINTE QUATRO CENTAVOS)
CONTRATADA: CONSÓRCIO INTERMUNICIPPAL
DE DESENVOLVIMENTO DA INFRAESTRUTURA RODOVIARIA – CIDIR
CNPJ Nº: 11.117.243/0001-20
Data da publicação: 15/10/2021
LUZIA ILIANE VACARIN
Prefeita Municipal.

FALTA DE ÁGUA Nesta semana a cidade teve problemas após falha
em uma bomba de captação e pane elétrica

Após problema de desabastecimento,
Casan anuncia R$ 50 milhões para
Maravilha até o final de 2022
CARINE ARENHARDT
A cidade de Maravilha
viveu mais uma semana de
problemas no abastecimento de água. Moradores começaram a reclamar da falta de água ainda no sábado
(9). Na segunda-feira (11) a
Casan confirmou que uma
das bombas na estação de
captação havia apresentado
problema, sendo encaminhada para conserto.
A falha na bomba gerou desabastecimento já
que a Casan não estava conseguindo captar e tratar a
quantia de água suficiente
para abastecer toda cidade.
O equipamento foi reinstalado na manhã de quarta-feira (13), quando a equipe começou o trabalho
para normalizar o abastecimento.
No entanto, durante a
madrugada de quinta-feira (14), uma pane elétrica,
causada pelo vendaval, deixou a estação de captação
parada por três horas, comprometendo e atrasando o
reabastecimento da cidade.
Na tarde da quinta-feira,
o chefe da Casan em Maravilha, André Tonello, confir-

mou que 50% do perímetro
urbano ainda estava sem
água. Na oportunidade, ele
confirmou que na sexta-fei-

ra (15), todos os setores estariam abastecidos.
Enquanto não conseguia
normalizar a capacidade to-

tal, a Casan precisou fazer
alguns rodízios, para evitar
que regiões mais altas ficassem muito tempo sem água.

CASAN CONFIRMA R$ 50 MILHÕES PARA MARAVILHA
O anúncio foi feito durante a semana em uma reunião entre o vereador de Maravilha,
Sérgio Bourscheid com o diretor de Operação e Expansão da Casan Pedro Joel
Horstmann, em Florianópolis. O vereador esteve na capital catarinense cumprindo
agenda de compromissos pela Uvesc, entidade da qual faz parte da diretoria, e
aproveitou a viagem para ir até a sede da Casan e tratar sobre o problema da água
em Maravilha. A cobrança por investimentos em Maravilha é pauta constante de
lideranças municipais e moradores. A Casan não detalhou como serão investidos
os R$ 50 milhões, mas afirmou que o valor seria aplicado até o final de 2022,
independente da renovação do contrato com o município.
Divulgação

Na foto, o vereador Sérgio Bourscheid, ao lado do presidente da Uvesc Anderson Guzatto e diretor de Operação e
Expansão da Casan Pedro Joel Horstmann

CONQUISTA

Sicredi Alto Uruguai RS/SC/MG alcança
100 mil associados
Outubro de 2021 será
lembrado como um mês histórico na Sicredi Alto Uruguai
RS/SC/MG. Na quinta-feira (14), a cooperativa atingiu
100 mil associados. Esta conquista é importante por demonstrar não apenas o crescimento do empreendimento
nos últimos anos, mas também o seu propósito de estar cada vez mais presente
nos municípios de atuação.
Com modelo de gestão que valoriza os associados, os quais têm direito a

voto nas decisões da cooperativa e participação nos resultados, a instituição possui
34 agências em 31 municípios, distribuídos no Norte do Rio Grande do Sul, no
Oeste de Santa Catarina e no
Sul de Minas Gerais, contando com mais de 500 colaboradores, que buscam a excelência no atendimento e
a ampliação do relacionamento com as pessoas. Contribuindo para atingir os 100
mil, a média de crescimento foi de mais de 1,2 mil as-

sociados por mês neste ano.
A presidente, Angelita
Marisa Cadoná, ressalta a satisfação de celebrar mais esta
conquista. “Iniciamos nossa
trajetória há 40 anos, graças
à coragem e à bravura de 52
sócios-fundadores. Ao longo dos anos, fomos trilhando um caminho cheio de desafios, mas de muitas vitórias
também, devido ao mérito
de toda nossa equipe e, principalmente, graças aos associados que confiam na instituição e são os protagonistas

desta bonita história. Sabemos que atingir esta marca representa também a confiança e o reconhecimento
que a sociedade deposita na
cooperativa. Queremos comemorar esta conquista maravilhosa juntamente com
nossos conselheiros, coordenadores de núcleo, colaboradores e associados, pois
ela é o resultado de um trabalho realizado a muitas
mãos, movido pelo espírito da cooperação e valorização das pessoas”, destaca.
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SEGURANÇA PÚBLICA O local já está definido, mas ainda não foi
divulgado pelo município

Ano 1 Edição 16
Outubro / 2021

Instalação da Delegacia
Regional deve ocorrer até
dezembro em Maravilha
O prefeito Sandro Donati e o vice-prefeito Jonas Dall’Agnol se reuniram
com os delegados Fernando Callfass, Diretor de Polícia da Fronteira e Joel
Specht, Delegado de Polícia da DP de Maravilha,
para tratar de encaminhamentos referentes à instalação da 31ª Delegacia
Regional de Polícia. O planejamento é que até o final
de 2021 a estrutura já esteja em funcionamento.
O local de funcionamento já foi definido em
conjunto entre os delegados e o município que vai
alugar o imóvel e disponibilizar para a equipe da polícia civil. Em visita ao local
a equipe aprovou a estrutura disponibilizada com espaço para o trabalho administrativo, local para
viaturas e demais necessidades inerentes ao funcionamento da Delegacia
Regional, afirmou o delegado Callfass. Conforme
relatou o vice-prefeito Jo-

Notícias ALESC
Vindima no calendário de SC
deve incrementar negócios
Divulgação

Reunião entre a Administração Municipal e delegados

nas Dall Agnol o imóvel
será adaptado com a identidade visual da Polícia
Civil e o endereço será divulgado para a comunidade quando for concluído o
trabalho.
O decreto que criou
a Delegacia Regional em
Maravilha foi assinado no
mês de julho e desde então estão sendo encaminhados os trâmites para a
efetiva instalação. O prefeito Sandro Donati destacou
o trabalho do deputado estadual Mauro de Nadal, pre-

sidente da Assembléia Legislativa de Santa Catarina,
na conquista da delegacia
regional para o município e
também a importância da
estrutura para Maravilha e
região. “O trabalho da Polícia Civil no combate à criminalidade já é reconhecido pela sociedade. Com
a Delegacia Regional teremos serviços de forma ainda mais ágil e eficiente pois
nossa unidade vai diminuir
a demanda nas delegacias
de São Miguel do Oeste e
Chapecó”, avalia Donati.

A 31ª Delegacia Regional de Polícia de Maravilha vai concentrar atividade de plantão, núcleo de
inteligência, delegacias especializadas e estratégias
de enfrentamento à criminalidade. Além de Maravilha serão atendidos
os municípios de: Cunha
Porã, Modelo, Bom Jesus
do Oeste, Sul Brasil, Palmitos, Caibi, Pinhalzinho,
Nova Erechim, Saudades,
Flor do Serão, Iraceminha,
São Miguel da Boa Vista e
Tigrinhos.

TROCA

Magrini deixa função e capitão Bataglin assume Corpo
de Bombeiros de Maravilha
EDERSON ABI
O capitão Michael Magrini vai deixar o comando
da 3ª Cia do Corpo de Bombeiros de Maravilha. Após
dois anos, Magrini retorna
para o 12º Batalhão do Corpo
de Bombeiros, com sede em
São Miguel do Oeste. O jor-

nalismo da Rádio Líder obteve a informação e conseguiu
contato com o capitão na
manhã de quinta-feira (14).
Em entrevista, ele comentou que vai assumir o
subcomando do Batalhão
e, junto com o comandante, gerenciar os quarteis da
grande região. Com dois
Arquivo/O Líder

anos no comando maravilhense, Magrini avaliou que
foram desafios no município, com o novo quartel e
um período de pandemia.
“Consegui superar e saio
mais apto para comandar
novos quarteis”, afirmou.
O NOVO COMANDANTE
O capitão Diogo Ba-

M

ais propostas aprovadas pelos deputados nos últimos dias
seguem para análise do governador. Cabe destaque ao
projeto que traz uma boa notícia para os produtores de vinhos:
a inclusão da Vindima de Altitude no calendário de eventos de
SC. A vindima, que ocorre em março, é quando os produtores
abrem as vinícolas para visitações, celebrando a colheita da
uva, e representa novas oportunidades de negócios.

União de recursos no
combate à pobreza

Benefícios
prorrogados

A Alesc vai analisar o projeto
do governo que transforma
quatro fundos já existentes
em um único: o Fundo Estadual de Promoção Social
e Erradicação da Pobreza.
Ele deve promover ações de
elevação social e combate à
miséria e favorece os municípios, que também poderão
ser beneficiados, por meio
das emendas impositivas dos
deputados.

Duas medidas provisórias enviadas à Alesc ampliam até
31 de dezembro deste ano os
prazos referentes a benefícios disponibilizados durante
o período da pandemia. Uma
delas mantém o pagamento
da gratificação aos profissionais da saúde da rede pública; a outra dispensa os hospitais que atendem pelo SUS
do cumprimento de metas.

Pena para quem
descumprir a ordem

Parlamento pelas
crianças catarinenses

A Comissão de Finanças foi
favorável à proposta que estabelece sanções a quem
descumprir a ordem de prioridade na vacinação contra o
Covid-19. As penas incluem
proibição de assumir cargo
público e multa. Com a decisão, o projeto segue em análise nas comissões de Trabalho e de Saúde, antes de ser
apreciado em plenário.

Na semana das crianças, a
Alesc reforça a luta pela
ampliação de direitos aos
pequenos catarinenses. São
leis aprovadas ou em tramitação que vão desde a redução da evasão escolar e
alerta de desaparecidos, até
políticas de combate à pedofilia e à violência. Estes e outros projetos representam o
compromisso do parlamento
com o futuro.

FOTO DA SEMANA
foto: Bruno Collaço /AGÊNCIA AL

taglin está lotado em São
Miguel do Oeste e é amigo de infância do capitão Michael Magrini. Bataglin já conversou com
o jornalismo da Rádio Líder e afirmou que a troca de comando deve ocorrer em breve. “Contamos
sempre com a parceria
da imprensa”, afirmou.
Divulgação

respeito | Protetores independentes e entidades ligadas à
causa animal definiram, em reunião na Alesc, que enviarão
ao governador proposta de criação de uma pasta que cuide
desta causa em Santa Catarina.

www.alesc.sc.gov.br
Michael Magrini foi parceiro da imprensa local durante dois anos de comando

Diogo Bataglin é o novo comandante e deve assumir em novembro

@assembleiasc

(48) 99960-1127
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OKTOBERFEST

PARABÉNS Ganhadores têm até 30 dias para retirar os prêmios.
Até o fim deste ano, mais quatro sorteios serão realizados

Centro Cultural 25
de Julho promove
jantar típico
O Centro Cultural 25 de Julho de Maravilha promove na
noite deste sábado (16) um
jantar típico alemão para marcar a Oktoberfest no município. O evento será realizado na
sede do Centro Cultural 25 de
Julho. O cardápio terá eisbein,
tripa grossa, spritz wurst, carne
suína, galeto, batata, caramelizada, nhoque, batatinha ao
molho branco, arroz, saladas
diversas, pão de milho e cuca.
O valor do jantar é de R$
40,00 por pessoa e as fichas estão disponíveis com os inte-

grantes da diretoria e na seda
da entidade. “Essa noite será
um momento especial, pois
gradativamente vamos retornando com as atividades, no
entanto vamos tomar todos
os cuidados ao enfrentamento da Covid-19. Assim, mesmo sendo um ano diferente não poderíamos deixar de
comemorar nossa Oktoberfest, será diferente, sem dança, mas podemos marcar a
data com nossa gastronomia”,
destaca a presidente do Centro Cultural, Ordete Selig.
Divulgação

Conheça os ganhadores da
campanha de prêmios da CDL e
Associação Empresarial de Maravilha
A CDL e a Associação Empresarial de Maravilha realizaram o primeiro sorteio da campanha de prêmios “Maravilha,
sua compra vale prêmios”. Foram dez vales-compra de R$
500, um de R$ 1 mil e outro de
R$ 2 mil. Conforme a entidade,
os ganhadores têm até 30 dias
para retirar o prêmio nas lojas
participantes da promoção. As
chances continuam para as próximas rodadas nos dias 06/11,
04/12, 18/12 e 29/12 deste ano.
CONFIRA OS
GANHADORES

Presidente do Centro Cultural 25 de Julho, Ordete Selig

Cleiton Ferrasso/O Líder

CLEITON C. FERRASSO

>> VOUCHER DE R$500
Hélio Pesce Tarouco
Neudi Terezinha de Lima

Sorteio foi realizado terça-feira (12)

Cemira Dutra
Pamela Santos
Emerson Freitas
Patrícia Martins Stabe

Cleide Zatt
Francielli Mota
Adelir Immich
Adriano Born

>> VOUCHER DE R$ 1 MIL
Milciane de Almeida
>> VOUCHER R$ 2MIL
Aline Bersch

OITO ANOS

Academia Espaço Fitness comemora aniversário com coquetel
Franciele Borges/O Líder

FRANCIELE BORGES
A Academia Espaço Fitness
completou oito anos de atividades ontem (15). Para comemorar a data promoveu um coquetel durante a tarde de sexta-feira
para os alunos. “Poder celebrar
mais um ano de atividade com
os nossos alunos foi muito gratificante”, relatam as proprietárias Simone e Cinara Furst.
Atualmente a academia conta com nove profissionais, além
das proprietárias e oferece aulas
de musculação personal, pilates,
circuito funcional e aula de jump.
A Academia Espaço Fitness está

Cinara e Simone agradecem o apoio de todos nesses oito anos

situada na Avenida Padre Antônio, no centro de Maravilha e
atende de segunda, quarta e sexta-feira de manhã das 06h às 10h
e terça e quinta-feira das 06h às
11h, e na parte das tarde todos os
dias das 15h às 22h e na sexta-feira 15h às 21h e aos sábados das

CONTRATA-SE:
PCD - Pessoa Com Deficiência
ADO GAIA RODOVIAS LTDA

>> Necessário:
> Laudo
Médico de 24 de março de
CIO-CIRCULAR
Nº 1363/2020
> Idade
mínima de–18
anos
l de Infraestrutura
de Transportes
DNIT
com sede

que os serviços de recuperação da BR 282 foram
Interessando mandar currículo:
/03/2020 quarta-feira.
rh@gaiarodovias.com.br

eia de infraestrutura de transportes está relacionada
omprometimento do DNIT pela continuidade da
obras rodoviárias no âmbito federal e ainda, em

08h até as 10h e das 13h30 às 15h.
Simone e Cinara destacam
que a academia nasceu de um
sonho das duas que são irmãs gêmeas e hoje comemoram oito
anos de atividades. “Nós sempre sonhamos com um espaço bonito e cheio de espelhos e

Equipe de colaboradores que atuam na academia juntamente com as proprietárias

vidros. Batalhamos e conseguimos concretizar o nosso objetivo, desde agosto de 2016 estamos trabalhando em nossa sede
própria e do jeito que sempre

almejávamos”, destacam elas.
Conforme as proprietárias,
ao longo desses anos muitos desafios foram enfrentados, mas
com persistência e força de von-

tade todos foram vencidos. “Só
temos agradecer a todos que estão com nós nesta caminhada,
pois temos alunos que estão com
nós há oito anos”, finalizaram.
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“Creia em si, mas não duvide
sempre dos outros.”

ECONOMIA E NEGÓCIOS

Machado de Assis

por RAQUEL BASSO HÜBNER
raquel@jornalolider.com.br

Empresas de tecnologia abrem mais de
400 vagas de emprego em SC
Um grupo de 14 empresas e startups do setor de tecnologia estão com mais de 400 oportunidades
de trabalho abertas, segundo matéria do portal economiasc.com. Com opções para atuação remota,
presenciais e híbridas, a maioria está concentrada em Santa Catarina, principalmente para o setor
de tecnologia, em áreas como Análise, Compliance, Data Science, Desenvolvimento, Engenharia de
Software, Governança, Geração Distribuída, Inovação e Qualidade de Software. Além disso, há vagas
em Administração, Comercial, Consultoria, Contabilidade, Conteúdo, Controle, Estoque, Estratégia,
Faturamento, Infraestrutura, Logística, Manutenção de Redes, Marketing, Negócios, Operações e
Projetos, Relacionamento e Sucesso do Clientes, assim como Recursos Humanos. As empresas
são as seguintes: ASAAS, BRY TECNOLOGIA, CASHWAY, DELIVERY MUCH, DOT DIGITAL GROUP,
EFFECTI, EYEMOBILE, HEXAGON, INVOLVES, MH NET TELECOM, REIVAX, SUPERO TECNOLOGIA,
WAY2, ZITRUS.

Alta de serviços indica
que país caminha para
retomada, diz economista
Nesta quinta-feira (14), o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou o resultado do mês para o setor — representante de cerca de 70% do PIB
(Produto Interno Bruto) do Brasil
—, que ficou 4,6% acima do patamar pré-pandemia e alcançou o nível mais elevado desde novembro
de 2015. O saldo positivo do volume de serviços prestados no Brasil em agosto, que avançou 0,5%
na comparação com julho, indica que o país segue para uma retomada expressiva da economia.

Instalações solares em residências
crescem 2.000% no Brasil

Marcinjozwiak/Pixabay

O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais renováveis do mundo. Cerca de
48% dela é composta de fontes renováveis. A média mundial está em 14%. Os dados foram apresentados pelo secretário de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia (MME), Paulo César Domingues, em entrevista
para a TV Brasil no último domingo (10). Segundo ele, quando se fala em eletricidade os números são ainda maiores: 85% da matriz de eletricidade brasileira são renováveis contra apenas 20% da média mundial. O secretário acrescentou que, apesar de
o Brasil ainda ser muito dependente de hidrelétricas (85% de energia elétrica têm fonte hídrica), o país vem diversificando a matriz. No que se refere a energia solar, o Brasil já tem 10 gigawatts (GW) de capacidade instalada. “Isso equivale a 70% da capacidade instalada de Itaipu”, disse. De acordo com Domingues, em três anos houve um
aumento de 200% na energia solar centralizada (usinas solares). Já quando se fala em
energia solar distribuída (painéis em telhados) o crescimento é de 2.000%. Outra fonte de energia que vem crescendo no Brasil é a eólica. Já são mais de 700 usinas instaladas em todo o país. Hoje, a energia proveniente dos ventos é responsável por 11%
da matriz energética brasileira. O secretário destacou, ainda, o uso de biocombustíveis pelo Brasil. O país é o segundo maior produtor do mundo de etanol e biodiesel.
Divulgação

Saldo de novas empresas
cresce 29,6% de janeiro
a setembro em SC
Santa Catarina registrou um saldo
de 110.946 novos negócios entre
janeiro e setembro deste ano,
segundo dados apresentados
pela Junta Comercial de
Santa Catarina. O número,
que é resultado de 161.688
constituições e 50.742 baixas,
representa crescimento de 29,62%
em comparação com o ano
passado. Atualmente, o estado
acumula um total de 1.070.171
empresas ativas. Os setores com
os maiores saldos em novos
empreendimentos no período
foram: comércio varejista (24.563)
e indústria de transformação
(13.582), seguido da construção
(12.414) e atividades profissionais,
científicas e técnicas (9.001).

EMISSÕES DE POLUENTES
CRESCEM APÓS RETOMADA
ECONÔMICA MUNDIAL

Taxa de juros cobrada de brasileiros sobe
12% no ano e deve aumentar
O mês de setembro trouxe novos aumentos nas taxas de juros em
todas as operações de crédito no país e a tendência é que eles não parem de crescer nos próximos meses, segundo avaliação da Anefac
(Associação Nacional dos Executivos de Finanças). Dados da associação mostram que de janeiro a setembro de 2021 a taxa de juros média
para pessoa física apresentou uma elevação de 11,61 pontos percentuais (ou 12,54%), saindo de 92,59% ao ano para astronômicos 104,20%.

Após caírem por causa da pandemia de
Covid-19, as emissões de poluentes no mundo
estão voltando a crescer rapidamente. É o que
mostra o Relatório de Transparência Climática,
o maior levantamento do mundo sobre as ações
ambientais que estão sendo adotadas pelas 20
nações mais ricas do planeta (G20). O documento
foi elaborado por especialistas de 16 instituições
de pesquisa e também por grupos ambientais.
De acordo com o relatório, as emissões de gás
carbônico pelo G20 vão aumentar 4% neste ano
— após caírem 7% no ano passado por conta dos
bloqueios da pandemia.
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OBRA Estrutura ainda vai receber investimentos externos e obra deve estar finalizada até o final de 2022

Igreja Quadrangular do Bairro Bela Vista conclui
ampliação do espaço interno
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

CARINE ARENHARDT
A Igreja do Evangelho Quadrangular do Bairro Bela Vista de
Maravilha reinaugurou no domingo (10) a nova estrutura interna, que passou por obra de reforma e ampliação. A reinauguração
foi marcada pela celebração especial na noite do domingo.
Conforme o pastor Leandro
Pissaia, 80% do projeto de reforma e ampliação da sede da igreja está concluído. Com a ampliação, a área total da igreja passa de
130 metros quadrados para 364
metros quadrados. A capacidade
de pessoas sentadas era de 130 e
agora passa para 220 pessoas.
O pastor lembra que a obra
começou a ser planejada em
2018, saindo do papel em abril
de 2019 com a colocação do pré-moldado e aos poucos foi ganhando forma. O valor já investido é de aproximadamente R$

Novo altar da igreja, com os membros do louvor

Espaço interno foi reformado e ampliado

200 mil reais. Os valores foram
angariados em três edições do
jantar a base de porco a paraguaia realizado pela igreja, dois
sorteios de prêmios e ofertas voluntárias dos membros e simpatizantes da igreja.
A principal etapa pendente é

a revitalização da fachada e pintura das paredes externas. O objetivo é que toda a obra seja concluída até o final de 2022.
O pastor Leandro Pissaia, reforça que a obra representa um
novo tempo para a igreja, de muita alegria e comemoração. “Esse

sonho está se tornando realidade porque desde o início a igreja
abraçou o projeto. Costumo dizer que juntos somos mais fortes, pois a força da igreja não está
na individualidade, mas na unidade. O trabalho até aqui empenhado foi muito árduo, mas o re-

Pastor Leandro Pissaia, ao lado da esposa e pastora Janice e filho Tiago

sultado tem aparecido. E como é
bom viver cada etapa do processo, pois é isso que te faz valori-

zar o resultado. Enfim só temos a
agradecer a Deus por até aqui ter
nos ajudado”, finaliza o pastor.

HOJE

Secretaria de Saúde tem
programação especial com Sábado D
O mês de outubro está
com programação especial
na Saúde de Maravilha, lembrando a campanha Outubro Rosa e também o mês
das crianças. Hoje (16) é Sábado D com atendimento de pediatria, nutricionista e dentista para crianças,
coleta de preventivo e testes rápidos para o público feminino e atualiza-

ção da caderneta de vacina
para menores de 15 anos.
A programação deste sábado também terá atrações lúdicas com palhaços.
O atendimento acontece das 8h às 15h no Centro Especializado em Saúde, ao lado da prefeitura.
Também segue a programação especial de atendimento na Unidade de

Saúde do Bairro Floresta, entre às 17h e 21h. Neste
mês ainda tem atendimento neste horário especial
nos dias 20 e 27. Os interessados em agendar um
atendimento podem ligar no 3664 0669 ou chamar no WhatsApp 9 8885
4051. Os exames preventivos também serão realizados
sem agendamento prévio.
Arquivo/O Líder

O atendimento acontece das 8h às 15h no Centro Especializado em Saúde
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MEDICINA E SAÚDE
por DR. GEOVANI DELEVATI

A hérnia de hiato é uma doença em que há um mal
posicionamento do estômago e do esôfago. O tórax e a cavidade
abdominal têm uma separação interna. Ela é feita pelo músculo
diafragma e conta com uma abertura para a passagem do
esôfago. O estômago fica na parte de baixo dessa musculatura.
O QUE É UMA HÉRNIA DE HIATO E QUAL A FORMA DE TRATAMENTO?
Você sabia que o tórax e a cavidade
abdominal têm uma separação interna?
Ela é feita pelo músculo diafragma e conta com uma abertura para a passagem do
esôfago. O estômago fica na parte de baixo
dessa musculatura.
Quando acontecem problemas há
mau posicionamento do estômago e do
esôfago por uma abertura maior do que o
normal desta passagem, isso é conhecido
como uma hérnia de hiato. Nem sempre
ela traz complicações, mas pode provocar sintomas desconfortáveis, como azia,
queimação, desconforto e arrotos, característicos da doença do refluxo gastroesofageano.
Por isso, é importante saber quais manifestações indicam esse problema, a fim
de buscar ajuda médica quando necessário. Continue lendo para entender melhor
o que é uma hérnia de hiato e de que maneira ela pode ser tratada.
O QUE É A HÉRNIA DE HIATO?
O tronco do ser humano pode ser dividido basicamente em tórax e abdômen.
Esses dois conjuntos são separados internamente pelo diafragma. O esôfago fica
acima desse músculo e o estômago fica
abaixo dele. Existe uma abertura chamada de hiato, ou hiato esofagiano do diafragma, nome recebido porque é por ali
que o esôfago passa.
O esôfago é um órgão em formato tubular que se junta ao estômago servindo
como passagem para o alimento. A hérnia de hiato acontece quando há mau posicionamento do estômago e do esôfago
nessa separação realizada pelo diafragma, devido a uma abertura maior do que o
normal no hiato esofageano do diafragma.
Há um extravasamento das estruturas por esse canal alterando o formato do
ponto de junção entre o esôfago e o estômago, ou somente do estômago. Sendo

assim, a hérnia de hiato apresenta dois
tipos diferentes.
- Hérnia de hiato por deslizamento
Na hérnia de hiato por deslizamento
a área onde acontece a junção do
esôfago ao estômago, que deveria
ficar abaixo do diafragma, se
projeta para cima dele. Também
uma pequena parte do estômago
passa pelo hiato ficando sobre o
diafragma. Esse é o tipo de hérnia
de hiato mais comum.
- Hérnia de hiato paraesofágica
Na hérnia de hiato paraesofágica, ou de
rolamento, a porção que faz a junção
entre o estômago e o esôfago continua
abaixo do diafragma, mas uma parte
do estômago extravasa pelo hiato, se
posicionando em cima do músculo,
logo ao lado do esôfago.
O QUE CAUSA HÉRNIA DE HIATO E QUAIS SÃO OS SINTOMAS?
Explicamos que o hiato é um orifício
por onde deveria passar apenas o esôfago,
e que ele está localizado em um músculo.
Portanto, uma possível causa da hérnia de
hiato seria um afrouxamento dessa musculatura. Também existe a possibilidade de
um alargamento do canal.
Ainda não se tem certeza do que exatamente pode provocar esses problemas estruturais, mas isso pode estar relacionado
com a idade, atingindo aqueles com mais
de 50 anos, também com a obesidade e o tabagismo.
Quando se manifesta uma hérnia por
deslizamento a maioria dos pacientes não
desenvolve sintomas. Isso porque ela costuma ter pequenas dimensões, então, quando ocorre alguma manifestação é bastante
leve, como indigestão ou refluxo gastroesofágico, percebidos principalmente após comer. Já no caso da hérnia paraesofágica, ela
não causa sintomas, mas oferece o risco de
estrangulamento da porção do estômago

que passou pelo hiato. Ela pode ficar presa ou ser comprimida pelo diafragma, impedindo a circulação sanguínea. Esse é um
quadro que requer atenção imediata, sendo
tratado por meio de cirurgia. Manifesta: inchaço, eructação, dor no peito, dificuldade
para engolir.
COMO A HÉRNIA DE HIATO É
TRATADA?
Quando a hérnia de hiato provoca os
sintomas de refluxo, o tratamento adotado é com medicamentos para reduzir a
quantidade de ácidos produzidos pelo estômago. Também são recomendadas medidas como: manter a cabeça mais elevada ao dormir, reduzir a quantidade de
alimento ingerida, manter um peso corporal saudável, evitar o tabagismo e uso
de álcool, evitar se deitar ou se exercitar
após comer.
É importante fazer algumas
adequações alimentares evitando bebidas
e alimentos que provocam sintomas
de refluxo, como refrigerantes, café, ou
muito temperados.
Em alguns casos pode ser necessário
corrigir a hérnia de hiato, naqueles que
não melhoram ou não conseguem ficar
sem medicação. É feita uma cirurgia, que
pode ser por videolaparoscopia ou com
plataforma robótica, a fim de reposicionar
o esôfago e o estômago e corrigir possíveis
problemas no músculo diafragma.
Fonte: www.hepatogastro.com.br
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AMPLIAÇÃO AUTORIZADA Prefeito Sandro Donati entregou nesta semana a ordem de serviço para construção de mais dois pavimentos

Município vai economizar R$ 3 mil em aluguel e
concentrar novas especialidades no Centro de Saúde
CARINE ARENHARDT
A ampliação do Centro Especializado em Saúde de Maravilha vai gerar mais economia
aos cofres públicos e mudanças importantes na secretaria.
Conforme a secretária da pasta, Miriane Sartori, com a obra
pronta o município vai economizar aproximadamente R$ 3

mil em aluguel por mês e concentrar mais especialidades em
um único espaço.
A economia de aluguel
é porque o município ainda
mantém alguns serviços em espaços alugados, como o Centro
de Especialidades Odontológicas (CEO) e a Clínica de Fisioterapia, atendimentos que passam a ser oferecidos no Centro

Especializado, após a obra ser
concluída. O município ainda
vai manter em espaço alugado
a estrutura do Caps.
O início da obra foi autorizado nesta semana pelo prefeito
Sandro Donati e o investimento
será de R$ 2.835.853,38, para
construção do segundo e terceiro piso. Desse valor total,
R$ 1 milhão é de emenda par-

lamentar do deputado federal
Celso Maldaner e o restante
contrapartida do município.
O segundo pavimento
fica pronto para uso e o último andar será concluído em
outra etapa, com novos investimentos na parte de acabamentos. A obra será realizada pela Construtora Solo, de
Concórdia, que venceu a licita-

ção. A área total é superior a 1,8
mil metros quadrados e o prazo para execução da obra é de
12 meses.
O QUE VAI FUNCIONAR
A NOVA ESTRUTURA?
A secretária Miriane Sartori ressalta que com a obra pronta, o primeiro piso segue com
os atendimentos de três UBS,

Celso Ledur/O Líder

Entrega da Ordem de Serviço foi na segunda-feira (11)

OUTUBRO ROSA

(Centros 1, 3 e 4) e outras especialidades já oferecidas como
ortopedia, pediatria, infectologia e ginecologia. A secretaria
de Saúde migra para o segundo
pavimento, onde também vai
funcionar o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO),
Clínica de Fisioterapia, Nutricionista, Vigilância Sanitária e
de Combate a Dengue.
Nelcir Dall’Agnol Imagens Aéreas/O Líder

Ampliação contempla construção do segundo e terceiro pavimento

TRABALHO VOLUNTÁRIO

Rede Feminina realiza visitas Lions visita criança que recebeu transplante
para pacientes com câncer
de medula óssea
No mês de outubro, a
Rede Feminina de Combate ao Câncer de Maravilha vem intensificando
a divulgação de projetos e
ações voltadas para mulheres acometidas pelo câncer,
assim também como o trabalho preventivo que é realizado pela entidade.
Um dos projetos é chamado de Visita Rosa, pelo
qual as voluntárias da Rede
Feminina realizam visitas domiciliares e hospitalares para mulheres diag-

nosticadas com câncer. A
primeira visita é para fazer o acolhimento delas,
com o objetivo de trazer essas pacientes para os grupos e atendimentos oferecidos pela Rede Feminina.
Especialmente neste período de pandemia, quando a Rede Feminina precisou
pausar alguns atendimentos, as visitas também tiveram o objetivo de levar
palavras de apoio e ânimo, especialmente durante o tratamento do câncer.

A comissão de Combate ao Câncer Infantil, em parceria com a Comissão de Alívio a Fome do Lions Clube
Maravilha Oeste realizou uma
visita para a família de Vilmar e Roseli Frantz. O casal
tem três filhos, Rafael, Camila e Miguel, e recentemente
encarou um grande desafio.
Miguel é o caçula e há alguns meses precisou fazer um
transplante de medula óssea,
após ser diagnosticado com
Granulomatosa, uma doença
que faz parte das Imunodeficiências Primárias e causa in-

Fotos: Divulgação

Visita na casa da família Frantz

Membros do clube se colocaram a disposição para ajudar a família

capacidade do organismo em
combater infecções causadas
por certos fungos e bactérias.
O doador para o transplante foi o irmão Rafael, após teste positivo para
compatibilidade. Miguel
fez o transplante com 1 ano
e nove meses e atualmente está com 2 anos e seis meses, ainda necessitando de
alguns cuidados e acompanhamentos constantes.
A visita dos membros do

Lions teve como objetivo conhecer melhor a realidade da
família. “Sendo o Lions Clube Maravilha Oeste uma entidade de trabalho voluntário,
nos colocamos a disposição para auxiliar nas necessidades da família. Foi uma
visita muito produtiva, esclarecedora e extremamente acolhedora. Desejamos
à família Frantz muita saúde e prosperidade”, destacaram os membros do clube.
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Divulgação
Fotos: Camilla Constantin/O Líder

NOVIDADE Empresa fica localizada na Avenida Anita
Garibaldi, Centro de Maravilha

Casa Bonita reinaugura em
ambiente amplo e moderno
Divulgação

CAMILLA CONSTANTIN
Neste mês a Casa Bonita iniciou os trabalhos em novo endereço, com o objetivo de oferecer um espaço ainda mais bonito, amplo e agradável aos clientes. A empresa fica localizada na
Avenida Anita Garibaldi, 1386, Centro de Maravilha.
A equipe destaca que o foco do empreendimento são os
móveis, tanto prontos como sob medida, e as portas laqueadas. A unidade fabril conta com o que há de mais moderno na
indústria moveleira, usando equipamentos com tecnologia de
ponta, o que garante máxima qualidade no produto final.
Eles convidam a todos para conhecer o novo espaço e conferir as novidades. “Nossa preocupação é fornecer aos clientes
a realização de seu sonho, indo além das necessidades. Mais
do que isso, proporcionar novas experiências que reúnem design, inovação e qualidade, a um preço compatível com o mercado”, destacam.

Equipe convida clientes e amigos para conhecer o novo ambiente
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TOQUE DE REQUINTE
por SIMONE HÜBNER

ALGUMAS ATITUDES QUE PODEM
ATRAPALHAR SUA PRODUTIVIDADE
Se você sente que não produz o quanto deveria – ou poderia – no trabalho, saiba que não
está só. Com o avanço da tecnologia, algumas coisas só pioraram o cenário. Um belo exemplo
são as redes sociais e os apps de chat, que fazem sua mão coçar de vontade de pegar o smartphone a cada vez que ele apita avisando que há uma nova notificação na tela.
Com a ajuda de especialistas, listamos aqui seis atitudes que podem estar atrapalhando
sua produtividade – e dicas de como combatê-las.
1 - Fofocas com os colegas
A fofoca é uma das principais reclamações dos profissionais em relação aos ambientes
de trabalho, de acordo com Thirza Reis, master coach da Homero Reis Consultoria, em Brasília. Se deseja ser mais produtiva, é bom deixar a fofoca de lado – ou para o fim do expediente.
2 - Uso constante do celular para assuntos pessoais
Se você pegar o aparelho para checar todas as notificações que aparecem, pode acabar
perdendo a concentração no trabalho e terá uma queda na produtividade. Se você não utiliza
o smartphone para trabalhar, que tal desativar os dados e o wi-fi e só consultar o aparelho na
hora do almoço e ao final do dia?
3 - Redes sociais
Distrações exageradas com redes sociais – ou sites em geral na internet – podem minar sua
produtividade. Tente usar a mesma “regra” do item acima para não passar dos limites.
4 - Pausa para o café
Calma, querida leitora. Não estamos falando que você deve trabalhar oito horas direto,
sem pausa. Longe disso. O tempinho para o café é necessário, pois o cérebro precisa “descansar” para depois retomar a concentração no trabalho. No entanto, a pausa pode se tornar um
problema quando acontece em momentos inoportunos – como quando o prazo de uma tarefa está prestes a vencer, por exemplo – ao se tornar frequente ao longo do dia ou se o funcionário passa a fazer paradas muito longas.
5 - Insatisfação com o trabalho
A insatisfação com seu trabalho e suas tarefas diárias é outra coisa que pode prejudicar sua
produtividade. “Se você está trabalhando em algo que não lhe agrada, é provável que a produtividade seja completamente abalada. Quando a pessoa gosta do que faz, há a motivação necessária para produzir mais”, acredita Cintia Souza, coach e diretora da empresa MMP Coaching, do Rio de Janeiro.
6 - Alimentação inadequada
Nada de pular refeições ou ingerir apenas petiscos. Lembre-se de que uma alimentação
balanceada (com proteína, vegetais e carboidrato) é essencial para que você realize as tarefas
do dia a dia. Quando você deixa de se alimentar corretamente e não oferece o combustível necessário para que seu corpo realize as atividades diárias – como trabalhar melhor – sua energia cai. E aí a produção também diminui, porque você começa a sentir sonolência e a ter mais
indisposição.

E ENTÃO, COMO SER MAIS PRODUTIVA NO TRABALHO?
O recomendado pelas especialistas é separar uma parte da manhã para organizar as tarefas
diárias e definir o que é prioridade e o que pode ser feito mais tarde. Outra dica valiosa é
fazer com que seu dia de trabalho comece já na noite anterior. Antes de ir dormir, vale a pena
deixar separada a roupa e os acessórios que irá usar no dia seguinte, assim como sua bolsa
ou pasta, fazendo com que você economize tempo.
Na noite anterior, também é interessante já planejar as principais atividades que você não
pode deixar de executar no dia seguinte (como aquelas que podem lhe prejudicar de alguma
forma, seja perdendo dinheiro ou deixando seu chefe irritado, por exemplo).
Excelente final de semana a todos!
Fonte: Karen Carneti

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Mergu- Sabedoria compartilhador, em lhada por um seleto
espanhol grupo de pessoas
A 3ª vogal Artifício do falso

Cenário
(?) de arquivo,
do "BBB" Curso de "trabalho"
graduação exigido do matador (pop.)
de dubladores

Físico brasileiro, foi
o primeiro latinoamericano vencedor
do Prêmio Templeton
Roupa
feminina
de calças
curtas

(?) Clapton,
guitarrista
Eventualidade
(?) Marley,
o maior
ídolo do
reggae

Sala de
caracterização
do ator
Seichono-(?),
religião
japonesa

Deus do
amor, na
Mitologia
grega

Menor
estado
do Brasil
(sigla)
(?)
Khader,
repórter
da Record

(?)-Bissau,
país
lusófono
africano

Anísio
Teixeira,
educador
baiano
Rivais dos
casados,
em peladas (fut.)
Hiato de
"mear"
Vírgulas
dobradas

Encontrar
(?):
receber
apoio (pop.)

(?) da
Barra,
postal de
Salvador
Etapa
Costura
da saia
plissada

Aparelho
detectado
por GPS
de carros
Feitio da
abóbada
Perante;
diante de

Fruto
cultivado
no sul
da Bahia
(?) kwon
do, luta
Tonelada
(abrev.)

Errar, em
inglês

Sigla do
rival do
Cruzeiro
(fut.)
"Who's
(?) Girl",
sucesso de
Madonna

Círculo dourado em
pinturas sacras
Objeto de mesas
de restaurantes
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dito que será bem
aceita pelo consumidor em geral.
Mas confesso que estou ansiosa para reviver tudo
isso de forma repaginada. Aperte os cintos, porque acredito que
em breve teremos
muitas viagens no
tempo por aqui!

Grande
cervídeo
(?)-seca:
babá

É puro,
no campo
Trabalho
pesado

G
A

jeans. E ainda tem
mais por vir: calças cargo, uma nova
versão da calça capri, top faixa ou de
bandana, saltos altíssimos com a famosa meia pata, peças de bandagem
e – pasme – calças de cintura baixa. Essa última eu
passo e não acre-

Prazer do
integrante
de clube
do livro
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sofre releituras.
Tenho que confessar que estou
apaixonada pelas
novas versões de
sandálias de acrílico, as cintas de correntes, as novas formas de usar legging,
as maxi bolsas, os
conjuntos, os óculos com lentes coloridas e os looks total

Conteúdo
textual
Título de
Davi (Bíb.)

(?) com
Leite,
banda
de forró
Mancha
escura na
pele de
gestantes

A volta dos anos 2000

Girar, em
inglês
Saudação
esotérica

U
A

MODA & ESTILO

por SUSANE ZANIN

Existe um fenômeno que acontece na moda e você
já deve ter percebido. Em um certo momento vemos algumas
tendências fazendo sucesso. Aos poucos, vamos enjoando
delas, até que paramos de usar totalmente. Depois, passamos
a achar muito cafona
aquilo que usávamos.
Por fim, essa tendência volta e começamos
a, aos poucos, amá-la novamente. Parece que precisamos de
um tempo, você não
acha? E é engraçado que o que está entre 12 e 17 anos atrás
achamos brega, mas
a partir de 20 anos
achamos tudo lindo, vintage, poético!
E é exatamente
isso que está acontecendo com toda a estética dos anos 2000!
Sandálias de transparência, cintos de
correntes, colares
de miçangas e algumas outras características já estão aparecendo em peso nas
lojas mais antenadas. Mas fique tranquila, porque nada
vem da mesma forma que era, pois tudo
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ESPAÇO GOURMET
DADINHO DE TAPIOCA
INGREDIENTES
500 g de farinha de tapioca granulada
1 litro de leite líquido integral
500 g de queijo coalho ralado
sal a gosto
pimenta-do-reino branca a gosto
1 pote de geleia agridoce de
pimenta para acompanhar

MODO DE PREPARO
Aqueça o leite em uma panela e quando estiver bem
quente, desligue o fogo, adicione o queijo coalho ralado e continue mexendo. Logo em seguida adicione a farinha de tapioca granulada e continue mexendo.
Adicione o sal e pimenta a gosto. Pare de mexer quando todos os ingredientes estiverem bem misturados.
Despeje em uma forma coberta com papel filme (pvc),
cubra em cima também e leve para a geladeira por
duas horas. Depois retire da geladeira, corte em quadradinhos (dadinhos) e frite aos poucos em óleo quente ou coloque no forno até dourar. Sirva em seguida acompanhado da geleia de pimenta agridoce.

Vitri ne
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ÁREA VIP
por ESTELA SERPA

vip@jornalolider.com.br

Dirceu, Parabéns por mais um ano de vida,
por esse dia tão especial. Que essa data
seja cheia de amor, paz, carinho e tudo de
bom, pois você merece… Feliz aniversário!

Cinara, Feliz aniversário!
Que Deus misture as
melhores essências
e faça da sua vida
a fragrância mais
perfumada deste
mundo!

Neste dia 15, completaram mais um ano de vida as
gêmeas encantadoras Cinara e Simone. Que Deus
continue abençoando e guiando os seus sonhos
e projetos. Que esta data possa se repetir anos e
anos. Felicidades sempre!

Moser, Parabéns por
mais um ano de vida!
Sorria, pule de felicidade e
celebre seu dia em grande
estilo. Homenagem de
familiares e amigos.

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

Elci, que nesta nova
etapa, mais um ano de
vida, você possa realizar
todos os teus sonhos
e desejos! Você é uma
pessoa merecedora! Feliz
aniversário.

Rita, parabéns por mais um aniversario,
que Deus te abençoe grandemente sempre
em todos os dias de sua vida. Te amamos
muito. Homenagem de toda sua família.
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VIDA E
ESPIRITUALIDADE

por LUCIANE MOZER

O CUIDADO COM NOSSAS DORES
Cada um tem uma relação muito própria com a dor. Alguns sofrem muito, outros tentam ignorá-la, dando a impressão que são fortes. Mas, querido leitor, saiba que toda dor merece nossa consideração, compaixão e solidariedade.
Vocês já perceberam que de um modo geral temos a tendência
de julgar e medir a dor alheia, e que sempre a diminuímos? A nossa dor é sempre a maior, a que causa mais sofrimento. No cotidiano, encontramos pessoas portadoras dos sofrimentos mais variados.
Alguns muito graves, que nos obrigam de imediato a nos compadecermos.
Mas, quando alguém fala de uma febre, uma dor de cabeça, um
mal-estar, algum problema que achamos de simples solução, costumamos não dar muita atenção. Chegamos, por vezes, a pensar: pessoa exagerada. Está fazendo tempestade em copo d’água. Admita
você já pensou nisso.
Precisamos ter em conta que cada um de nós é um espírito
imortal, com uma história, em que se misturam conquistas e dificuldades íntimas.
Devemos compreender, portanto, que cada pessoa tem um grau
de resistência para as dores físicas e morais. Alguns enfrentam a perda dos seres amados, enquanto outros entram em um quadro depressivo profundo. Alguns lidam de forma equilibrada e corajosa
com a doença, mesmo grave. Outros se perturbam com a menor indisposição.
Alguns crescem com os desafios familiares, outros falham de
forma desastrosa, não conseguindo encontrar saída para o problema. Isso nos leva à conclusão de que devemos sempre ouvir as queixas alheias, com os ouvidos da solidariedade, com empatia e com o
desejo de ajudar. O nosso poderá ser o ombro amigo em que o outro despeje sua frustração, sua tristeza. A nossa poderá ser a voz do
bom aconselhamento. Os nossos ouvidos poderão ser os da paciência e atenção.
E não nos permitamos o julgamento. Pode acontecer que não
encontremos em nós uma referência para a dor narrada pelo próximo, porque nunca a vivenciamos. Ouçamos sempre. Auxiliemos da
forma que nos for possível. Às vezes, bastará que ofereçamos nosso
tempo para escutar os desabafos de um coração que sofre e não sabe
a quem confessar as próprias dores.
De toda forma, sempre poderemos oferecer o conforto da oração, a vibração amiga, o desejo de que tudo se possa resolver em breve tempo. Mesmo que estejamos passando por algo que nos aflija,
nunca desconsideremos a possibilidade de auxiliar o outro.
A vivência do amor nos fortalece para as lutas pessoais e é comum que, nos preocupando com o sofrimento alheio, percebamos
de que o nosso já passou. E, até entendamos que, se comparado aos
grandes sofrimentos da vida, nem é tão expressivo.
O amor é a lei da vida. Sejamos servidores do amor em prol das
dores dos irmãos de caminhada.
Pensemos a respeito!

DECORAÇÃO Faltando pouco mais de dois meses para o Natal, equipe
já começa atendimento especial

Com novidades e tendências, Edu
Artes lança o Natal Mágico 2021
CARINE ARENHARDT

O lançamento do Natal Mágico Edu Artes ocorreu no sábado (9), com exposição dos itens
natalinos. Localizada na Avenida
Araucária, a Edu Artes tem tradição na venda de produtos natalinos, como árvores, enfeites,
Papai Noel, renas, itens de iluminação e decoração em geral.

Divulgação

Todos os anos, os produtos
vem com novidades, com cores e modelos diferenciados. A
equipe da Edu Artes também
trabalha com montagem de árvores natalinas, reformas e nova
decoração dos pinheiros. O trabalho de decoração das árvores
e ambientes é oferecido para residências e também ambientes
comerciais.

Equipe da Edu Artes em Maravilha
Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Bolas e itens de decoração em geral

Papais Noeis e bonecos típicos da época fazem sucesso

Árvores natalinas agradam diferentes gostos

Renas, almofadas e personagens natalinos também são

QUEM MOSTRA FISIONOMIA
ALEGRE, ESPALHA AS
SEMENTES DA FELICIDADE
Vendedores com fisionomia alegre e agradável atraem muitos clientes. Por isso, para balconistas de lojas
são escolhidas jovens alegres e graciosas. Quem não transmite impressão
agradável não consegue a colaboração dos outros. Transmitir impressão
agradável é, por si, prestar bom serviço aos outros e ser útil para o mundo.
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Fotos: Ederson Abi/O Líder

COMEÇOU

Harmonia Campestre Clube abre
temporada de calor no dia 23

Com áreas de piscina, esporte, camping e quiosques,
estrutura está pronta e aguarda associados

Clube conta com parque infantil e pontos de recreação para crianças

Diretoria organizou e liberou açude para pesca nesta temporada

PROGRAMAÇÃO
8h30: Jogo de futebol suíço com veteranos
10h30: Jogo de futebol suíço livre
12h: Almoço para as equipes de futebol
12h: Piscina estará liberada
14h: Atividade para crianças com grupo de escoteiros
16h: Futebol para crianças
16h: Início da venda de espetinhos de carne
17h: Início música ao vivo

Piscina ampla e moderna é um grande destaque do clube

O

Harmonia Campestre Clube abre no próximo sábado
(23) a temporada de calor e as atividades para associados em Maravilha. A estrutura conta com piscinas, área
verde para camping, quiosques, recreação para crianças,
açude para pesca, quadras e campos para esportes coletivos. A temporada abre com ampla programação e recepção dos associados.
De acordo com o presidente do clube, Luis Carlos Tremea, as atividades vão desde jogos, música e venda de espetinhos. Além disso,
haverá brinquedões e pintura facial.
O presidente Tremea participou de uma entrevista ao longo da
semana na Rádio Líder, juntamente com o diretor social, Marco Folle, e o diretor de patrimônio, Edson de Abreu (Tuca). Eles lembraram
os 45 anos de história do clube em Maravilha e destacaram a programação, além da inscrição de novos sócios e revisão de associados
inadimplentes. A abertura estava prevista para hoje, mas foi transferida para dia 23 em razão da chuva.
De acordo com a diretoria, os espetinhos comercializados poderão ser adquiridos antecipadamente com os membros no valor de
R$ 8,00. No combo de R$ 35,00, o visitante terá direito a cinco espetinhos de carnes de gado, frango e suíno. No combo de R$ 50, serão
sete espetinhos, sendo três de carne.

Associados podem aproveitar ampla área para esportes coletivos

23/10/21
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Edição 648 | rcnonline.com.br
A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

"O agro vive um momento muito bom"
Em entrevista, secretário de Estado da Agricultura, deputado Altair Silva (PP), fala sobre safra 2021/22, preços dos grãos e futuro político
Rede Catarinense de
Notícias - Na safra passada, houve muito prejuízo
pela estiagem. Para a
próxima, Santa Catarina
está preparada?
Altair Silva - Temos
uma visão otimista para a
safra 21/22. Há perspectiva
de crescimento na área
plantada de 9%. Também
temos uma avanço muito
importante de cereais de
inverno, com acrescimento
da área de 79%. Além de
fornecer a demanda de
trigo, também vão para
fabricação de ração. O
plantio do milho iniciou e
está atendendo as expectativas. O que mais interfere
são os fatores climáticos e a
cigarrinha. Teremos chuvas
normais em outubro e
novembro e um déficit em
dezembro, mas não é muito
acentuado. Isso indica
safra muito positiva.
A perspectiva é de que
os grãos permaneçam
com uma boa valorização.
RCN - Sobre a
valorização, a saca de
milho passou de R$
100 em 2021. Caiu,
mas segue alto. O senhor tem uma previsão de
como ficará esse valor?
Silva - A tendência é
manter os preços de hoje.
Isso porque o milho passou
a ser uma commoditie
mundial, inclusive mais
importante do que a soja.
O que ocorreu é que faltou

RICARDO WOLFFENBUTTEL/ SECOM

milho para o mercado interno e tivemos que importar dos EUA. Essa importação é temporária, inclusive
foi retirado o PIS e o Cofins
da importação. Mesmo
assim, ele chega a R$ 105,
R$ 110. As agroindústrias
têm equilíbrio porque são
voltadas à exportação, que

commodities se elevaram
no mundo inteiro. A preocupação é com a queda
do poder aquisitivo da população, já que os salários
não seguiram na mesma
velocidade. Isso faz com
que as pessoas tenham
menos dinheiro e consumam menos. Equalizar
essa conta é o principal
desafio.
RCN - Moisés
prometeu recursos bilionários para o setor
hídrico. Como está o
andamento?
Silva - Temos viabilizados recursos para
importantes programas. Um deles prevê R$
300 milhões para a reserva
de água nas propriedades,
com recuperação de nascentes, criação de açudes,
cisternas, reservatórios,
todas formas de armazenar água na propriedade.
Está sendo um sucesso. O

"Moisés terá que
escolher um partido
e se ele escolher o
Progressistas as
portas estão abertas"
é recebida em dólar e o dólar está valorizado. Quem
tem sofrido é o produtor
independente. Nós estamos
procurando saídas.
RCN - No mercado, a
carne está cara. Isso preocupa o senhor?
Silva - Os preços das

governador aportou R$ 100
milhões para este ano e
o valor já foi todo consumido. E o governo já está

antecipando recursos para
que o programa não pare.
O agro vive um momento
muito bom, apesar das
adversidades.
RCN - O senhor vai sedesincompatibilizar para
concorrer em 2022?
Silva - A tendência é a
reeleição. No momento
certo, a gente vai fazer o
ajuste necessário ouvindo
o governador Moisés.
RCN - Tem um substituto para a Secretaria?
Silva - Não, isso não
está sendo tratado neste
momento.
RCN - O senhor sai do
governo antes de Moisés
escolher um partido?

SERVIÇOS DE
SAÚDE SESI
PARA 433 MIL
TRABALHADORES.

Silva - O governador
tem um diálogo muito
franco com a Assembleia.
Existe um amplo entendimento. Agora começa um
grande diálogo. Moisés
terá que escolher um
partido e se ele escolher
o Progressistas as portas
estão abertas.
RCN - Moisés no
Progressistas é o melhor
cenário?
Silva - Entendo que a
vinda para o Progressistas
é muito bem vinda. Nós
somos um partido aberto,
que não tem dono. E estamos abertos ao diálogo.
Moisés sabe disso, mas está
focado na gestão.

21

, MARAVILHA 16 DE OUTUBRO DE 2021

DIA DAS CRIANÇAS No total, mais de 5 mil unidades foram distribuídas. O Festival foi realizado em
parceria com a prefeitura e patrocinadores

JCI de Maravilha distribui mais de 5 mil
picolés e sorvetes para crianças
Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

CLEITON C. FERRASSO
O Dia das Crianças foi
marcado com a distribuição
gratuita de sorvetes e picolés
em Maravilha. A ação faz parte do Festival do Sorvete realizado pela JCI. Neste ano,
devido à pandemia e para
evitar aglomeração de pessoas, o grupo se organizou com
mais de 10 carros e passou
pelas ruas da cidade a fim de
entregar os doces. Crianças
do interior também foram
contempladas. No total, mais
de 5 mil unidades foram distribuídas. O Festival foi realizado em parceria com a prefeitura e patrocinadores.
RUA DO LAZER NO
BAIRRO FLORESTA
Um grupo de empresários
organizou a Rua do Lazer

Distribuição de sorvetes e picolés ocorreu nas ruas de Maravilha

Moradores do Bairro Floresta se divertiram no Dia das Crianças

para o Dia das Crianças
no Bairro Floresta, em
Maravilha. Com brinquedos
infláveis, doces e salgados,
a diversão começou por

volta das 14h e seguiu
até as 17h30. Crianças
aproveitaram a tarde
toda com as atrações em
frente à igreja do Bairro.

O evento foi organizado
pelas empresas:
Maravimáquinas, Foco
Energia, Maqter, Manfer
e Indumar.

Brincadeiras divertiram as crianças de Maravilha

Arquivo/O Líder

PARA ENTREGA

Comunidade Evangélica vende combo de almoço
e cucas para o Dia da Reforma Protestante
CARINE ARENHARDT
Celebrado em 31 de outubro, o Dia da Reforma Protestante é lembrado no mundo
todo pelas igrejas evangélicas
protestantes. A data relembra
o histórico de Martinho Lutero, que lutou para que o evangelho voltasse a ser o centro
da igreja cristã. Na época, século XVI, Martinho Lutero era
apenas um monge da igre-

ja Católica, mas acabou sendo o protagonista do movimento que iniciou a formação das
igrejas evangélicas de confissão luterana no mundo todo.
Em Maravilha, a Igreja de
Confissão Luterana no Brasil divulgou nesta semana a programação para este ano, lembrando
o Dia da Reforma Protestante.
Haverá um culto especial no dia
31, com início às 9h. Os fiéis poderão participar de forma pre-

sencial ou acompanhar a celebração na transmissão online.
COMBO PARA ALMOÇO E CUCA
A comunidade também vai
entregar naquele domingo os
combos com galeto e macarronada. As fichas estão sendo vendidas pelo valor de R$ 35,00 e
o combo vai ter quatro galetos e uma bandeja de macarronada, servindo duas pessoas. A retirada começa às 11h.

Também estão a venda as fichas para as cucas da Oase, no
valor de R$ 15,00 cada. A retirada será já a partir da tarde do dia
29, seguindo nos dias 30 e 31.
As fichas estão à venda com
a secretaria ou lideranças da comunidade evangélica, e ainda
em alguns comércios locais. A
produção de cucas e dos combos para o almoço será limitada, portanto as fichas devem ser
reservadas com antecedência.

No dia 31 também tem culto especial na igreja
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MUNICÍPIOS

IRACEMINHA O deputado estadual Valdir Cobalchini entregou na última semana emendas parlamentares para
Apae e pavimentação rural

Apae é contemplada com recursos para
ampliação da instituição
A Caesp/Apae de Iraceminha foi contemplada
com um recurso para realizar melhorias na escola. O
ato de entrega ocorreu no
último dia 08, nas dependências do educandário e
contou com a presença de
lideranças municipais, deputado estadual Valdir Cobalchini e funcionários da
Apae.
De acordo com a diretora da Apae, Maria Margarete Marschall, este recurso financeiro veio através
do Programa SC Mais Espaço Inclusivo, programa
disponibilizado pela Fundação Catarinense de Educação Especial, que é um
braço do governo do estado de Santa Catarina e com
apoio do deputado estadual
Valdir Cobalchini.
Segundo ela, esse repasse tem como objetivo a
ampliação, com construção de novas salas de aula,
banheiros adaptados, novo

Cobalchini esteve na instituição durante sua visita em Iraceminha

espaço para academia e
sala de informática educativa. Na oportunidade também foi entregue uma lembrança para o deputado em

guei emendas parlamentares para importantes obras
que serão realizadas pelo
prefeito Jean Nyland e sua
equipe. É para mudar a vida

das pessoas para melhor
que estamos na vida pública. E são momentos como
este que fazem tudo valer a
pena”, frisou o deputado.

Equipe da Saúde divulga campanha Outubro
Rosa nas empresas

Rochas em estradas
são detonadas em São
Miguel da Boa Vista
nosso município em que as lajes
estão expostas então estamos detonando-as e para isso foi contratado, por meio de licitação, uma
equipe especializada”, ressalta
Magioni. Ainda conforme o secretário o trabalho é realizado com
a intenção de facilitar o patrolamento e a fixação do cascalho.
Ascom

Empresa realiza detonações em pontos específicos e considerados necessários

tregou recursos de R$ 1 milhão para pavimentação rural que será feito sentido
cidade a Linha Nova Ibarama. “Em Iraceminha entre-

PREVENÇÃO

MANUTENÇÃO

A Secretaria Municipal de Estradas e Rodagem de São Miguel
da Boa Vista nos últimos dias trabalha em detonações de rochas
nas vias do interior. De acordo
com o secretário da pasta Adriano
Magioni o trabalho para melhorar
os futuros trabalhos. “Existe pontos específicos nas estradas do

forma de agradecimento
pelo empenho em conseguir este recurso para instituição.
Cobalchini também en-

Em Nova Ibarama entregou recursos para o asfalto

A campanha Outubro
Rosa é realizada anualmente e incentiva as mulheres a procurarem atendimento na unidade de
saúde de Tigrinhos para
consultas e exames para
prevenção e diagnóstico precoce do câncer de
mama e câncer de colo de
útero. Na semana passada, a empresa MX do Brasil de Tigrinhos procurou a equipe da Secretaria
de Saúde para levar informação e conscientização
aos seus colaboradores.
Na oportunidade, a
enfermeira, Josaine Schneider, explicou sobre a
importância de manter
os exames de rotina, exame preventivo de colo de
útero e mamografia em

Divulgação

Orientações foram repassadas pela enfermeira aos colaboradores

dia. Os exames são disponibilizados gratuitamente na Unidade de Saúde,
os agendamentos podem
ser realizados na terça-feira pela manhã e na quinta-feira durante o dia todo.
Caso não possuir flexibi-

lidade de horários nestes
dias, solicite outros horários com a agente comunitária de saúde da sua área.
Conforme as secretárias de Saúde, Salete Badia Johner, ações como
essa contribuem muito

para a adesão dos atendimentos “Visitando as empresas e flexibilizando a
nossa campanha conseguimos atingir mais mulheres e levar conscientização
sobre a saúde da mulher
para todo lugar”, finaliza.
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DESTAQUE Este é o maior festival de dança do país e um dos maiores do mundo

Bailarina de Cunha Porã participa
de Festival de Dança em Joinville
Fotos: Divulgação

A bailarina Fiorella Maria
Barbieri de Mello, de 11 anos
e moradora de Cunha Porã,
participou entre o domingo
(10) e segunda-feira (11) do
Festival de Dança de Joinville 2021, na categoria de Dança Contemporânea Infantil.
Ela se apresentou com a coreografia Um Grito no Silêncio,

ATIVIDADE FÍSICA

Inscrições para aulas de
zumba estão abertas
A Secretaria de Saúde e Assistência Social de São Miguel
da Boa Vista informa que as pessoas interessadas em frequentar as aulas de zumba podem procurar o setor. A professora de
Educação Física e responsável pela atividade, Cristiane Carniel, frisa que qualquer pessoa pode fazer a atividade. As aulas estão previstas para acontecer no Ginásio Municipal.

DIA DAS CRIANÇAS

Escolas oferecem
programação especial
para as crianças

Apresentação no Festival de Dança de Joinville

Fiorella e a professora Fernanda Moreira Anhaia

da coreógrafa Fernanda Moreira Anhaia, na modalidade
Palco aberto.
O festival de Dança de
Joinville é o maior festival
de dança do país e um dos
maiores do mundo. Grandes bailarinos e profissionais
passam pelos palcos da cidade neste evento.
Fiorella é aluna da professora Fernanda Moreira Anhaia
do Dance Frelly de Cunha Porã
e conseguiu a aprovação na
etapa classificatória que ocorreu on-line para a modalidade
presencial de Palco Aberto, que
permite um contato mais dire-

to com o público. Nesta modalidade os artistas mostram seu
trabalho, mas não participam
de competição com jurado.
A bailarina dançou em
quatro palcos diferentes: Palco da Sapatilha, Palco Céu
Aventureiro, Palco no Shopping Cidade das Flores e
Palco no Shopping Garten.
“Parabéns Fiorella e parabéns
professora Fernanda pelo
empenho, dedicação à dança e pela conquista da participação neste evento de tamanha importância”, disse a mãe
da bailarina Ana Paula Barbieri de Mello.

As escolas da rede municipal de Tigrinhos desenvolveram
diversas atividades em comemoração ao Dia das Crianças. A
programação iniciou no dia 06
com o dia do brinquedo, contação de histórias para os alunos,
cinema na escola e finalizou segunda-feira (11), com show de
mágicas. Além das brincadeiras
também foram servidos lanches,
sorvete, pipoca e algodão doce.

A secretaria de Educação,
Estela Schafer, agradece todos os envolvidos. “É muito
gratificante proporcionar momentos como esses às nossas crianças, ver a alegria nos
olhos de cada um não tem
preço. Agradeço a cada um
que se dedicou na organização e tenho certeza que ficará marcado na lembrança dos
nossos pequenos” finaliza.
Divulgação

Atividades diferenciada foram realizadas com as crianças

BONS RESULTADOS

Tigrinhos é destaque estadual na saúde
O município de Tigrinhos ocupou o 1° lugar a nível estadual no segundo
quadrimestre do ano atingindo nota máxima em todos os indicadores exigidos
pelo Ministério da Saúde no
programa de Atenção Primária à Saúde até o momento. Com boas notas o município garante um repasse
mensal como gratificação
pelo desempenho, cujo incentivo financeiro é calculado com base nos resultados
dos indicadores de atendimento das equipes de saúde.
Ao todo são sete indicadores que avaliam a gestão, sendo eles: proporção
de gestantes com pelo menos seis consultas pré-natais realizadas, proporção
de gestantes com realiza-

ção de exames para sífilis e
HIV, proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, cobertura de exame cipatológico,
cobertura vacinal de Poliometite incentivada e de Pentavalaente, percentual de
pessoas hipertensas com
pressão arterial aferida em
cada semestre e percentual
de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.
A equipe de saúde se
reuniu para comemorar
e programar as próximas
metas. O monitoramento
dos indicadores da saúde é muito importante
para que os profissionais
da saúde avaliem a qualidade e o acesso dos serviços prestados pelo município, aprimorando cada

Divulgação

Equipe de profissionais que atuam na Secretaria de Saúde do município

vez mais o atendimento.
Além da excelente nota
nos indicadores do Ministério da Saúde outro desta-

que é o avanço da vacinação contra a Covid-19 em
Tigrinhos. Já foram imunizados com a primeira dose

1.694 munícipes, destes
1.264 já receberam a segunda dose; também foi destinada a terceira dose para

27 idosos; e foram aplicadas 62 vacinas da dose única. O município possui
pouco mais de dois mil habitantes, portanto, graças
a busca ativa da equipe de
saúde e a adesão da população boa parte dos munícipes já estão imunizados.
Conforme a secretária da Saúde, Salete Badia
Johner, esse ano está sendo
de muitas conquistas para
a saúde pública de Tigrinhos. “Atingimos nota máxima nos indicadores da saúde e também estamos com a
vacinação da Covid-19 bem
avançada em nosso município, certamente nos reunimos para comemorar, agradecer o desempenho dos
profissionais e programar as
próximas metas”, finaliza.

24

, MARAVILHA 16 DE OUTUBRO DE 2021

COTIDIANO
CAPOTAMENTO Carro levava quatro pessoas que foram atendidas pelo
Samu e Corpo de Bombeiros
TRÂNSITO E VOCÊ

por ALYSON HENRIQUE BECKER

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

LEI 14.071/20 – ALTERAÇÕES NO CTB
O Projeto de Lei nº 3.267-E de 2019, convertido na
Lei Ordinária 14.071/20, publicado no dia 13 de outubro
de 2020, a qual altera a Lei 9.503/97 CTB, entrou em vigor no dia 12 de abril de 2021.
Analisando a nova legislação, perceberam-se várias mudanças, porém, algumas são mais significativas,
e tem uma relação mais direta com o proprietário e/ou
condutor dos veículos automotores, cito as alterações
atinentes a Carteira Nacional de Habilitação, e as infrações de trânsito específicas.
Em um espaço único, não teremos condições de
abordar de forma mais completa sobre as mudanças, por
isso, será dividido em blocos nesse espaço, começando
o dessa semana falar sobre o aumento das pontuações
para sanção de suspensão do direito de dirigir.
Assim, o inciso I do artigo 261 do CTB passa a alargar a quantidade de pontos, dentro do período de um
ano (doze meses), para que tenha sua carteira de motorista suspensa.
Nota-se que todos os condutores terão esse benefício, que é condicionado a infrações gravíssimas cometidas pelo condutor. Então, a pontuação será dividida em
três patamares: a) 20 pontos, se tiver duas ou mais infrações gravíssimas no prontuário do condutor; b) 30 pontos, se constar uma infração gravíssima no prontuário
do condutor; c) 40 pontos, se não constar nenhuma infração gravíssima no prontuário do condutor.
Agora, o grande detalhe é o seguinte, para aqueles
que exercem atividade remunerada (independente da
categoria) com o veículo, será considerado os 40 pontos,
independentemente da natureza das infrações.
Outro detalhe interessante é o curso preventivo de
reciclagem (para aqueles que exercem atividade remunerada independente da categoria), para evitar que o
condutor venha a sofrer a penalidade de suspensão do
direito de dirigir, servindo para aqueles que no período de doze meses atingirem 30 pontos (antes era apenas
para as categorias C, D e E).
Importante também é mencionar que caso haja a imposição da penalidade de suspensão, eliminar-se-á todos os pontos do prontuário do condutor, o que antes
se excluía apenas a quantia de pontos limite para a suspensão.
Nessa semana seria essa a dica, nas próximas colunas iremos tratar outros pontos específicos da mudança legislativa.
Tenham todos uma boa semana.

Acidente deixa quatro pessoas
feridas na BR-282 em Iraceminha
Um acidente deixou quatro pessoas feridas no fim da
manhã de segunda-feira (11)
na BR-282, em Iraceminha. Foi
às 11h45 no trecho da comunidade de Vila Nova. A ocorrência foi atendida pelo Corpo de
Bombeiros e Samu de Maravilha, após o capotamento de
um veículo Mitsubishi, placas
de Indaiatuba, em São Paulo.
O condutor do carro, um
homem de 39 anos, teve suspeita de fratura nas costas e
ombro. Já os demais ocupantes, um menino de sete anos,
uma jovem de 13 anos, e uma
mulher de 43 anos, tiveram es-

Samu de Maravilha

Carro ficou virado com as rodas para cima após acidente na BR-282

coriações e suspeita de fratura.
Todos foram rapidamen-

te atendidos pelos bombeiros,
com auxílio do Samu, e enca-

minhados para o Hospital São
José de Maravilha.

TRÂNSITO

Colisão deixa duas pessoas feridas em Cunha Porã
Um acidente de trânsito na BR-158 deixou dois motoristas feridos na noite de quarta-feira (13), em Cunha Porã.
A colisão frontal envolveu um
Onix, de Porto Alegre, e um Scenic, de Barracão. Conforme os
bombeiros, os condutores sofreram pequenos ferimentos e
foram encaminhados ao hospital para avaliação médica.
O Onix era conduzido por

um jovem de 25 anos. Ele estava fora do veículo, consciente e se queixava de dor no peito, além de escoriações leves.
O Scenic era conduzido por
um homem de 51 anos. Ele
também estava fora do carro e se queixava de dores no tórax, além de leves escoriações.
Além do Corpo de Bombeiros, PRF e PM também trabalharam na ocorrência.

Divulgação

Carros ficaram fora da pista após a colisão durante a noite

FLAGRANTE

Passageiros são abordados com R$ 260 mil sem
comprovação de origem
Policiais Rodoviários Federais de Guaraciaba flagraram,
nesta semana, duas pessoas com R$ 260 mil sem comprovação legal. O fato ocor-

reu durante abordagem de
rotina na base operacional.
A PRF realizou a abordagem de um ônibus de turismo que transitava pela

BR-163 e flagrou dois passageiros de posse do dinheiro.
O homem e a mulher abordados não souberam comprovar a origem

do dinheiro e, por isso, foram detidos e conduzidos
à Polícia Federal de Dionísio Cerqueira para os demais esclarecimentos.

SUSTO

Carreta carregada com milho
tomba na SC-161 em Romelândia
Mais um acidente foi registrado na manhã de segunda-feira (11) na SC-161, em
Romelândia. Foi o tombamento de uma
carreta carregada com milho. O motorista não conseguiu fazer a curva e tombou.
De acordo com moradores, o acidente foi nas proximidades da Curva da Morte, em uma ponte que existe no local. O
motorista não teve ferimentos graves.

João Rodrigues da Fonseca

Carreta ficou tombada ao lado da rodovia, que foi bloqueada para
retirada pelo guincho
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COVID-19 Número de casos ativos também aumentou durante a semana

Maravilha volta a registrar
novas internações e alerta
população para cuidados
CARINE ARENHARDT
A Secretaria de Saúde de
Maravilha registrou aumento
nos casos ativos de Covid-19 e
pessoas internadas para tratamento da doença durante esta
semana. O município havia ze-

rado o número de internados
há poucos dias, mas durante a
semana chegou a registrar cinco pessoas internadas para tratamento. O número de casos
ativos também teve aumento,
chegando a 21 na segunda-feira
(11), mas voltou a baixar conta-

bilizando 17 na quinta-feira (14).
A secretária de Saúde, Miriane Sartori alertou a população que a pandemia não acabou
e que é preciso manter cuidados
como uso de máscara e distanciamento social, e não participar
de aglomerações.

REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER DE
MARAVILHA 24 ANOS CUIDANDO DE VOCÊ!

A Secretaria pede ainda que a população se atente aos prazos para completar a imunização, tomando as
duas doses da vacina. O município também está oferecendo
a dose de reforço para idosos
com mais de 65 anos.

AMPLIAÇÃO

Sulcredi inaugura novo espaço em Iraceminha
A Sulcredi inaugurou um novo espaço na agência de Iraceminha na manhã de
sexta-feira (15). O ato contou com a presença de funcionários, presidente da Sulcredi Cleber Simionato, vice-prefeito Roberto Foresti, autoridades e associados.
A Sulcredi conta com agências no Extremo-Oeste catarinense, atendendo pessoa física e
jurídica. De acordo com o gerente da unidade,
Volnei Biffe, a ampliação ocorre em razão do aumento de associados. “Agradecemos a todos os
associados que fazem parte hoje da família Sulcredi. Quem ainda não é, venha conhecer a nova
estrutura e conversar com nossa equipe”, afirma.

ESPECIAL
OUTUBRO ROSA
Oferecemos atividades às mulheres acometidas pelo
câncer como tratamentos gratuitos com profissionais em
diferentes áreas e uma delas é o Pilates, com a professora Catia Zuffo.
O Pilates tornou-se um método recomendado por
diferentes especialistas por ser muito eficaz devido aos
seus princípios e a capacidade de adaptação dos exercícios à todos os públicos, incluindo pacientes oncológicos, pois torna-se evidente a necessidade de um trabalho
cuidadoso, que foca em manter o máximo possível das
capacidades.
O Pilates traz como benefícios ao paciente melhora
da flexibilidade, do sistema linfático, do condicionamento
cardiorrespiratório, força, resistência muscular e aumento no consumo de oxigênio, e tudo isso vem associado a
melhora da qualidade de vida do paciente. Neste caso, das
nossas vitoriosas, que vão aos poucos restaurando a confiança em si mesma, aumentando assim sua autoestima.
Nós abraçamos essa causa

Cleiton Ferrasso/O Líder

Presidente da Sulcredi Cleber Simionato e o gerente da agência Volnei Biffe

OBITUÁRIO
ALTAIR WAGNER
O ex-prefeito de Chapecó
Altair Wagner morreu no
dia 8 de outubro, aos 91
anos, vítima de pneumonia.
O governante, que era engenheiro, atuou
no município entre 1973 a 1977. Em seu
mandato, ampliou a pavimentação da
Avenida Getúlio Vargas e iniciou as obras do
aeroporto Serafim Enoss Bertaso.
GARY PAULSEN
O escritor Gary Paulsen
morreu no dia 13 de
outubro, aos 82 anos.
Com mais de 200 obras, a
maioria delas dedicadas a jovens leitores, é
responsável por livros como Hatchet, The
River, Woodsong e The Winter Room.
ADÃO DE ABREU
Faleceu no dia 6 de outubro, em sua
residência, aos 78 anos. Seu corpo foi velado
no Salão Comunitário da Linha Sede Ouro,
em Romelândia, e sepultado no cemitério da
comunidade.
TRINDADE CARDOZO DA SILVA
Faleceu no dia 8 de outubro, em sua

residência, aos 65 anos. Seu corpo foi velado
na Igreja Assembleia de Deus de Flor do
Sertão e sepultado no cemitério municipal de
Flor do Sertão.
TEOLIDE ZACARON GARBIN
Faleceu no dia 8 de outubro, em sua
residência, aos 79 anos. Seu corpo foi
velado na Capela Mortuária de Romelândia
e sepultado no cemitério municipal de
Romelândia.
NAIR CAMARGO
Faleceu no dia 9 de outubro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos 82 anos.
Seu corpo foi sepultado no cemitério da Linha
Barra Bonita, em São Miguel da Boa Vista.
EDGAR SCHEFER
Faleceu no dia 11 de outubro, em sua
residência, aos 83 anos. Seu corpo foi
sepultado na capela mortuária de São
Miguel da Boa Vista e sepultado no cemitério
municipal de São Miguel da Boa Vista.
CLECI BALENSIEFER
Faleceu no dia 11 de outubro, no Hospital São
Lucas de Guaraciaba, aos 72 anos. Seu corpo
foi velado na Capela Católica da Linha Traíra,

em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da
comunidade.
ADÃO PRIMAZZ
Faleceu no dia 12 de outubro, no Hospital São
Paulo de Xanxerê, aos 62 anos. Seu corpo foi
velado na Igreja da Linha Sanga Bonita, em
Guaraciaba, e sepultado no cemitério da Linha
Mariflor, em São José do Cedro.
JAIR ZANIN
Faleceu no dia 12 de outubro, em Sorriso
(MT), aos 47 anos. Seu corpo foi velado na
Igreja Católica de Paraíso e sepultado no

cemitério municipal.
ORVANI PAULO ARIOTTI
Faleceu no dia 13 de outubro, no Hospital
Regional de São Miguel do Oeste, aos 72 anos.
Seu corpo foi velado na Capela 2 do Memorial
Jardim dos Ipês e sepultado no Cemitério
Memorial Jardim dos Ipês.
ARLINDO RIGON
Faleceu no dia 15 de outubro, no Hospital
Regional Terezinha Gaio Basso, aos 76 anos.
Seu corpo foi sepultado no cemitério municipal
de Maravilha.
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ESPORTE
TERCEIRO Fase final aconteceu em Guaraciaba com as equipes de
Maravilha, Guaraciaba, Pinhalzinho e Concórdia

CORRIDA

Grupo Só Corro
conquista pódio em
São Miguel do Oeste
Um grupo de corredoras
de Maravilha marcou presença
na manhã de domingo (10), na
1ª Corrida do Núcleo da Mulher Empreendedora. O desafio foi em São Miguel do Oeste
e o percurso de cinco quilômetros de corrida de rua.
O grupo Só Corro representou a Cidade das Crianças com as atletas Márcia

Giacomolli na categoria de
50 a 54 anos que conquistou o 1º lugar; Rosmili Weizenmann de 45 a 49 anos
que ficou também em 1º lugar na categoria e Adriane Arozi Gaboardi categoria de 40 a 44 anos 1º lugar.
De acordo com as participantes a premiação foi medalha de participação e troféu.
Divulgação

Equipe participou da 1ª Corrida do Núcleo da Mulher Empreendedora

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

Campeonato de bocha
48 tem sequência
A quarta rodada do Campeonato Municipal de Bocha 48, de São Miguel da Boa
Vista teve sequência na tarde de sábado (9). Os resultados foram: Chave A 12
de Outubro 1215 x 1020 Estância do Amigos B e Bar
e Bolão do Neco B 860 x
1110 Bar e Bolão do Neco
A e pela chave B teve, São
Judas Tadeu 1065 x 890

Bar e Bolão do Neco C.
Neste sábado (16), tem
a 5ª rodada com jogos a partir das 13h30. Pela chave A tem
no Bar e Bolão do Neco; Bar
e Bolão do Neco x 12 de Outubro; na Estância dos Amigos tem Estância dos Amigos B x Bar e Bolão do Neco B.
e pela chave B tem na Estância dos Amigos, Estância dos
Amigos A x São Judas Tadeu.

Vôlei compete na fase final
da Liga Oeste
Na terça-feira (12), em
Guaraciaba aconteceu a fase
final da Liga Oeste de Vôlei sub-18, no naipe feminino. Maravilha esteve presente com a equipe da Secretaria
de Esportes, Juventude e Lazer (SEJL)/Vida Vôlei. As comandadas pelo técnico Thomas Zardo se classificaram
para a final em segundo lugar na segunda fase, no sábado (9). Em Guaraciaba, além
de Maravilha marcaram presença Guaraciaba, Concórdia
e Pinhalzinho.
A campanha na fase final
foi contra Concórdia derrota por 2 a 1, contra Guaraciaba derrota por 2 a 0, e contra Pinhalzinho vitória por 2
a 0. “Com esse resultado ficamos com a terceira colocação
da categoria sub-18”, comenta
Zardo lembrando que a próxima competição é sábado (16),

Divulgação

Próxima competição é neste sábado (16), em Chapecó

em Chapecó, em jogo válido
pela fase regional da Olesc,
valendo vaga para o estadual.

Zardo agradece a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer e a Administração

Municipal aos patrocinadores pelo apoio e condições de
competir.

4ª EDIÇÃO

Campeonato Regional de Futebol
começa em novembro
Na noite de segunda-feira (11), aconteceu em Maravilha, na sala de reuniões da
prefeitura, o primeiro encontro para organizar o 4º Campeonato Regional de Equipes.
A competição está prevista
para ser disputada nos naipes feminino e masculino. Na
oportunidade ficou definido
para acontecer o congresso
técnico no dia 9 de novembro e início do campeonato no dia 14 de novembro.

CRITÉRIOS PARA
PARTICIPAR
No ato de inscrição as
equipes terão que apresentar a cópia do título de eleitor
dos atletas que deverá ser entregue no Congresso Técnico.
Cada equipe poderá inscrever no máximo quatro atletas que não votam no município sede da agremiação.
No naipe feminino cada
equipe poderá inscrever até
cinco atletas que não votam

no município sede da agremiação. Os atletas dos municípios que tiverem equipes participando no evento
deverão jogar pelo município em que votam. Somente o responsável da equipe poderá liberar atletas
de seu município para poder jogar por outro. Na reunião foi estabelecido o dia
9 de novembro de 2021
data limite para transferência do Título de Eleitor.

Além dessas decisões
também foram estabelecidas a taxa de arbitragem, comissão de segurança para
os jogos, quantidade e situação das bolas para os jogos. Para sedear os jogos, os
campos, vestiários para atletas e árbitros, bancos de suplentes deverão estar em
boas condições e as equipes devem seguir os protocolos divulgados no dia
do Congresso Técnico.
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ESPORTE
DESTAQUE A competição ranqueou os melhores atletas do Brasil com o
objetivo de pleitear a bolsa atleta para o próximo ano

Atletismo paralímpico conquista
medalhas de ouro e prata
Os atletas maravilhenses estiveram em Florianópolis no sábado (9) e conquistaram quatro medalhas
de ouro e uma prata no Meeting Paralimpico Loterias
Caixa. A competição ranqueou os melhores atletas
do Brasil com o objetivo de
pleitear a bolsa atleta para o
próximo ano.
Gabriel Ebertz conquistou um ouro nos 200 metros
rasos e uma prata no salto em distância. Guilherme
Ebertz foi ouro nos 400 metros rasos. Eles são irmãos
e ambos participaram pela
primeira vez de um evento a
nível adulto.
Já Leandro Cybulski

conquistou dois ouros no
lançamento de dardo e arremesso de peso, aonde
além do ouro bateu o recorde brasileiro nesta prova.
Segundo o técnico Douglas
Lago, os atletas maravilhenses demonstraram evolução em seus resultados.
“Mostrando que temos muitos frutos a serem colhidos
no esporte Paralímpico”,
destacou.
Além do professor Douglas Lago, fez parte da equipe
o diretor de Esportes Edinar
Zardo que acompanhou os
atletas na competição, através
da Secretaria de Esportes Juventude e Lazer, da Administração Municipal.

Divulgação

Atletas de Maravilha que conquistaram as medalhas

FUTSAL

Maravilha sedia rodada do Estadual
sub-14 da Liga Catarinese
Na terça-feira (12), no Ginásio Municipal Gelso Tadeu Mello Lara, de Maravilha, aconteceu a rodada
do Estadual da Liga Catarinense de Futsal, categoria sub-14. A equipe da
Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha comandada pelo técnico Gian Mauro Silva, obteve
duas vitórias e uma derrota.
As vitórias foram contra
ABEC Vinhedo de Pinheiro
Preto por 7 a 1 e contra Coração do Contestado de Lebon Régis por 2 a 0. A derro-

Divulgação

MERECEU PERDER
A derrota acabou sendo justa. Vi um Grêmio diferente,
mas com o mesmo resultado ao apito final. Até tentou jogar
mais por baixo, claramente com uma ideia de passe curto, troca de passes, sem chutão ou cruzamento. Alisson e Ferreira tiveram oportunidades para marcar e erraram as finalizações.
Fortaleza foi superior, goleiro Brenno fez um milagre numa
bola que desviou, uma outra situação a bola passou raspando a trave e em pelo menos duas o Kannemann travou na hora
certa. No Tricolor falta um finalizador. Ninguém sabe chutar
em gol, nem de peito de pé, nem aquela batida chapada. O enquadramento do corpo na hora de bater é todo errado. Falta
qualidade nos jogadores. Fiquei com a falsa impressão que o
Grêmio jogou bem! O adversário deixou muitos espaços, deixa jogar e, foi assim contra o Flamengo e Atlético-GO quando
perdeu os jogos por 3 a 0. Se o Grêmio tivesse um repertório
melhor poderia ter marcado gols no primeiro tempo. Na real,
não fosse o Brenno em noite inspirada a tragédia seria pior.
GRÊMIO X JUVENTUDE
A partida será realizada neste domingo, às 18h15, na Arena.
Jogo é um confronto direto contra a “zona do agrião”. Clássico
gaúcho acontece em um momento bastante complicado para
o Grêmio. Afundado nesse atoleiro nem o Felipão aguentou a
pressão e deixou o clube. É um banho de água fria atrás do outro nas pretensões gremistas. Agora a cinco pontos do primeiro
time fora da zona da degola, vai ter que triunfar, ao menos em
duas rodadas, e torcer por uma combinação de resultados para
sair da posição vexatória. É bom lembrar que no primeiro turno
o Juventude venceu por 2 X 0 em Caxias. Será um confronto bastante equilibrado, mas com um fato novo, com Vagner Mancini
de treinador. Aposto na recuperação do Grêmio. Mais pressionado ainda, o Tricolor deverá buscar a vitória.

TÁ VENCENDO

Estiveram em Maravilha as equipes de Lebon Régis, Pinheiro Preto e Pinhalzinho

ta foi para a Pinhalense pelo
placar de 2 a 1. “Meus parabéns a todos os atletas da minha equipe pela determina-

ção e empenho tático nos
três jogos, mostramos mais
uma vez que dentro de casa
somos muito fortes”, ressalta

Silva que agradeceu a Secretaria de Esporte, Juventude e
Lazer pelo apoio e aos pais e
torcedores que prestigiaram.

COMPETIÇÃO

Secretaria de Esportes realiza o primeiro
campeonato interno de futebol suíço

Os professores da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer de Maravilha,
responsáveis pela modalidade de futebol, Paulo Ferreira e Ronaldo Piton organizam o 1º Campeonato
Interno de Futebol Suíço na
categoria sub-17. Foram formados quatro times com

ONEIDE BEHLING

atletas que treinam na Secretaria de Esportes de Maravilha. “As equipes foram
divididas pelos professores
para manter a equiparidade das mesmas”, ressaltam.
A forma de disputa é todos contra todos dentro da
chave única, classifica os três
melhores para a fase mata-

-mata. O primeiro colocado vai direto para a final. Os
jogos acontecem no Estádio Osvaldo Gomes Werner.
Na terça-feira (12), aconteceu a primeira rodada e os
resultados foram: Sabor Caseiro 0 a 0 Vasco da Brahma e Canarinho 5 a 1 Ibis.
Na segunda-feira (18),

tem a segunda rodada com
jogos, às 19h30 Íbis FC x Vasco da Brahma e às 20h,30 Sabor Caseiro x Canarinho MH.
Na quarta-feira (27), jogam 19h15 Canarinhos MH
x Vasco da Brahma e às
20h15 Íbis FC x Sabor Caseiro. As semifinais e finais ainda não têm data definidas.

Essa campanha vitoriosa do Inter passa pelo técnico Diego Aguirre. Ele cravou um time base e, mesmo com pedidos
por mudanças, bancou todo mundo. E os resultados estão
aparecendo. Moisés, Patrick, estão jogando bem novamente. Tem lances como no primeiro gol que mostram que Patrick faz o diferente! Algumas vezes usa o drible, em outros momentos utiliza o voleio como fez. Claro que nem sempre dá
certo, mas pelo menos tenta. Ganhou a confiança de Aguirre e joga com naturalidade. E para provar que a fase mudou
completamente. O Patrick sobe para cabecear pra rede. Meio
de costas, sem jeito. É um gol para provar que a fase melhorou mesmo.

PALMEIRAS X INTER
Internacional tem feito jogos bem melhores do que o Palmeiras. Jogando em casa o Porco tem potencial para atuar em
nível bem mais alto. Assim, meu palpite é de empate neste
domingo, às 16h. As duas equipes têm os goleiros em ótima
fase. Jailson foi o responsável pela equipe não ter saído de
campo derrotada no duelo contra o Bahia. Fez diversas boas
defesas. E tem ainda o titular Weverton que retorna da Seleção. Já o goleiro do Inter teve atuações de gala neste campeonato. Muitos dos resultados positivos passam por Daniel.

ARTILHEIRO
Individualmente, o principal destaque ofensivo do Inter
no Brasileirão até aqui é o Yuri Alberto. O atacante já marcou
11 vezes. Ajudou o Colorado a sair com resultado positivo em
diversas oportunidades. Contra a Chapecoense deitou e rolou. Comprovando sua fase goleadora, marcou também contra o América-MG. E pensar que o Coudet deixava ele na reserva do Galhardo ou deslocava para jogar de lado de campo.

Em parceira com a prefeitura e patrocinadores, JCI
distribuiu 5 mil sorvetes no Dia das Crianças

PÁGINA 21
Cleiton Ferrasso/O Líder

DESTELHAMENTO

Vendaval
causa estragos
e assusta
moradores

O vento forte causou diversos
transtornos na madrugada de quintafeira (14) nas regiões Extremo Oeste e
Oeste de Santa Catarina

PÁGINA 2

ALERTA

Município volta
a registrar
internações por
Covid-19

Secretaria de Saúde alerta moradores
para a necessidade de manter uso de
máscara e distanciamento social
PÁGINA 25

SORTEIO

CDL e Associação Empresarial divulgam os primeiros
ganhadores da Campanha Maravilha Sua Compra Vale Prêmios

Os contemplados com os vale-compras tem 30 dias para retirar o prêmio

PÁGINA 8

