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Oficinas da Cultura vão seguir com apresentações até 
o dia 10. Nos dias 13 e 15 o cronograma segue com o 
Serviço de Convivência  

Empresa diz que cobrança pelo serviço de tratamento 
de esgoto começa em breve, mesmo que morador se 
recuse a fazer instalação

Neste ano, foram 10 medalhas levadas para 
casa, sendo nove ouros e uma prata

Banda Marcial abre 
cronograma de apresentações 

Casan inicia orientação para 
ligação residencial na rede 

Equipe maravilhense bate 
recorde em paraolimpíadas 

ITINERANTES

SANEAMENTO BÁSICO 

INÉDITO

PÁGINA 14

CAMPO DE OBRAS 

Com 363 obras já autorizadas neste ano, município acumula 
crescimento acima de 30% na liberação de licenças. 

Recorde de licenças aponta crescimento 
histórico na construção civil em Maravilha 
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GOLPE DO FALSO EMPRÉSTIMO
Já tive oportunidade de escrever, caro leitor, que a FE-

BRABAN publicou em seu site que a cada oito minutos te-
mos um tipo de golpe envolvendo bancos e/ou financeiras 
aqui no Brasil. O alerta de hoje é específico quanto ao gol-
pe do “falso empréstimo”. Geralmente, o golpe se dá através 
de anúncio em redes sociais, oferecendo dinheiro com bai-
xíssimas taxas de juros, aceitando clientes que estejam no 
SPC ou no SERASA sem maiores problemas. E naturalmen-
te, o anúncio vem acompanhado de um número de telefo-
ne para contato. Feito o primeiro contato e ofertado o pro-
duto, ou o dinheiro no caso, começam as outras solicitações 
para liberar o dito empréstimo. Primeiro, pedem uma taxa 
de adesão, depois uma taxa do IOF (esta naturalmente to-
das as movimentações financeiras lícitas pagam), e algumas 
outras, muito bem inventadas e informadas para quem quer 
fazer o empréstimo. E depois que o cidadão faz o primeiro 
pagamento, vem o pedido do segundo, do terceiro, até que 
quando o sujeito se dá conta, já pagou um monte e não con-
seguiu receber nada. É preciso ver esta situação com a ló-
gica. Vamos lá: Se você vai solicitar um empréstimo, natu-
ralmente vai receber algum dinheiro. Portanto, se houver 
alguma taxa embutida que o cliente precisar pagar, é só des-
contar dos valores que são negociados. Instituições sérias 
não cobram nada ao contratarem empréstimos. Esta infor-
mação, inclusive, está no site da própria FEBRABAN. Depois 
que fechou o negócio, há a simples retenção dos valores (e 
o IOF é um deles) e credita na conta do cliente o valor res-
tante. Portanto, a dica é simples. Quem vai contratar um em-
préstimo, não tem que pagar nada antecipadamente, muito 
pelo contrário. Eventuais valores são descontados do mon-
tante, diluídos nas parcelas, e ponto final. O pessoal preci-
sa ficar esperto.

INSTITUIÇÕES DA REGIÃO SÃO SEGURAS
Recomendação básica. Ao contratar, vá até um banco ou 

uma financeira aqui da região. Algum local que tenha escri-
tório, que seja uma agência bancária. Evite contratar por in-
ternet ou por telefone, e evite mandar dinheiro. Indo ao lo-
cal, você conversa pessoalmente, é atendido por pessoas 
idôneas, e faz um negócio seguro. Tem informações sobre 
taxas de juros e despesas acessórias, previstas em lei. Pode 
inclusive negociar em mais de um estabelecimento para ob-
ter taxas mais favoráveis. Mas o fundamental de tudo isso, 
é que você não será lesado, logrado, não perderá dinheiro 
com pessoas inescrupulosas, golpistas de plantão que aí es-
tão para lograr o cidadão de bem. Empresas que muitas ve-
zes já tem anos de atuação na região, com seus escritórios 
abertos ou instituições bancárias, não aplicam golpes. Mui-
to mais seguro e ninguém é lesado desta forma. 

CLEITON C. FERRASSO

O Cartório Eleitoral de Ma-
ravilha retomou o atendimento 
presencial segunda-feira (22). 
No entanto, é preciso fazer o 
agendamento do serviço pelos 
canais de comunicação, que 
pode ser feito pela internet ou 
por telefone. De forma on-line, 
o eleitor deve acessar o site do 
TRE SC e fazer o agendamen-
to ou ligar para o número 0800 
647 3888. Há ainda a opção de 
tirar dúvidas pelo WhatsApp: 

(49) 98805-8419.
O atendimento pela in-

ternet continuará ativo, como 
meio de facilitar o acesso ao 
eleitor, disponibilizando os 
serviços da Justiça Eleitoral 
sem a necessidade de o elei-
tor se dirigir ao cartório. Esta 
opção está disponível no site 
do TRE na aba eleitor.  Outra 
novidade disponível na inter-
net é a possibilidade de pagar 
multas por ausência às elei-
ções através do PIX ou cartão 
de crédito. 

As próximas eleições ocor-
rerão no mês de outubro do 
ano que vem. Parece distan-
te, mas no dia 04 de maio de 
2022 o cadastro de eleitores 
será fechado para as eleições. 
Isso significa que quem não se 
alistar ou regularizar sua situa-
ção com a Justiça Eleitoral até 
essa data não poderá votar. A 
mesma data também é o pra-
zo limite para quem deseja 
transferir seu título para outra 
cidade ou estado, corrigir ou 
atualizar algum dado do seu 

título de eleitor.
Os eleitores que tiveram 

sua inscrição eleitoral cance-
lada em razão do não compa-
recimento à revisão do elei-
torado ocorrida entre 2017 e 
2019, e que, portanto, não re-
alizaram o cadastro biomé-
trico, deverão solicitar sua re-
gularização provisória (para 
coleta biométrica quando au-
torizado pelo TSE), caso não o 
tenham realizado pelo atendi-
mento virtual durante o perío-
do da pandemia. 

DE VOLTA Atendimento presencial será feito mediante agendamento. 
Opção virtual também continuará ativa

Cartório Eleitoral de Maravilha 
retoma atendimento presencial 
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LIÇÕES DE VIDA
“Antes de pedir algo, entenda 
a diferença entre querer, 
merecer e precisar.”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

Presidente, Hermes Barbieri

SICOOB CREDIAL COMPLETA 37 ANOS 

O Sicoob Credial esteve de aniversário nes-
ta semana. A instituição comemorou seus 
37 anos, trabalhando sob os princípios coo-
perativistas, compartilhando resultados. Em 
sua fala, o presidente do Sicoob Credial, Her-
mes Barbieri fez uma homenagem aos 28 só-
cios-fundadores que em 1984 acreditaram que 
tudo é possível quando se une forças, desta-
cando 12 sócios-fundadores em memória. 

Atualmente com sede em Cunha Porã, a coo-
perativa que soma 38 mil associados também está 
presente com pontos de atendimento em mais 
oito municípios.  Administrada com zelo e dedi-
cação pela sua diretoria e funcionários, a cada 
dia cresce registrando os melhores resultados 
aos seus associados. Parabéns amigo Hermes!

A GLOBO NA MIRA
 

Na noite de segunda-feira (22), ao parar no cercadinho dian-
te do Palácio da Alvorada para conversar com apoiadores, Jair Bolsona-
ro foi questionado por um homem. “E a Globo, sai ou não sai (do ar)?”

“A Globo tem um encontro comigo no ano que vem, né?”, respondeu 
o presidente. “Encontro com a verdade, não vou perseguir ninguém. Mas 
tem que estar com as certidões negativas em dia, um montão de coisas aí.”

O rapaz anônimo disse que a emissora precisa demons-
trar transparência. “Quem já foi soldado no quartel aí? Igual a para-
da matinal: tem que estar arrumadinho”, comentou Bolsonaro, rin-
do da própria ironia. “Ela (Globo) e qualquer outra empresa.”

Esse tom moderado surpreende e intriga. Desde o fim de 
2019, o presidente envia ‘recados’ à direção da Globo sobre pos-
síveis dificuldades para a renovação da concessão pública do ca-
nal. O documento atual expira em 5 de outubro do ano que vem.

Fotomontagem: Blog Sala de TV

Jair Bolsonaro critica prova da 
OAB: “Não entendo isso”

Em cerimônia no Palácio do Planalto, Jair Bol-
sonaro criticou a necessidade de obter o certi-
ficado da OAB para atuar na advocacia.

O presidente disse que não consegue entender. “Eu não con-
sigo entender uma pessoa que faz cinco anos de Direito e de-
pois tem que fazer uma prova para poder trabalhar. Imagine co-
migo isso. Eu faço quatro anos de Academia das Agulhas Negras 
e depois tenho que fazer uma prova para saber se eu posso ou 
não ser oficial do Exército, assim como para todas as profissões.”

Bolsonaro ainda aproveitou para criticar o ex-minis-
tro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. “Queriam esten-
der essa prova para várias outras atividades, como por 
exemplo a Medicina. Um colega que, no começo do man-
dato, além do protocolo do ‘fique em casa’, queria tam-
bém praticamente extinguir o Revalida no Brasil.”

Reprodução/Tv Brasil Gov/YouTube

A abertura integral da divisa entre o Brasil e a Argentina foi 
solicitada por meio de carta encaminhada à Anvisa (Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária) e o gabinete da Casa Civil, 
em Brasília. O pedido foi feito pela Santur (Agência de 
Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina).

A divisa especificada na carta fica entre o municí-
pio de Dionísio Cerqueira, no Extremo-Oeste do Es-
tado, e Bernardo de Irigoyen, na Argentina.

O documento foi enviado pelo presidente da Santur 
Renê Meneses endereçado à gerência Geral de Portos, Ae-
roportos, Fronteiras e Recintos Alfandegários da Anvisa.

O intuito da carta, de acordo com o previsto em reu-
nião entre a Santur e integrantes da Anvisa, é contex-
tualizar sobre a situação de Santa Catarina em rela-
ção ao enfrentamento da pandemia da Covid-19.

O bom momento em relação ao número de vacinados, 
a redução dos casos e, principalmente, de mortes em de-
corrência da doença estão evidenciados ao longo do tex-
to. A importância da entrada terrestre de argentinos para o tu-
rismo catarinense também é enfatizada no documento.

OS DANOS NA DECORAÇÃO 
NATALINA EM VIAS URBANAS

Além de termos alertado sobre o fluxo de veículos pesados no cen-
tro da cidade, que com seus milhares de peso destroem ruas e avenidas, 
eles também estão destruindo as luzes natalinas que com esmero e cari-
nho estão iluminando a cidade, pois não respeitam a altura. Então agora 
a atitude a ser tomada deve ser as notificações de trânsito, fazer com que 
reembolsem os danos causados. Uma vez mexendo no bolso será a so-
lução, pois conscientização não existe. A mesma coisa cabe aos pais que 
não orientam filhos na depredação de brinquedos e ornamentações na-
talinas. Cobrem os infratores e faremos os faltosos entrarem na linha...

Netflix fará minissérie sobre 
incêndio na Boate Kiss

A Netflix, que atualmente possui mais de 208 milhões de assinan-
tes, anunciou a produção de uma minissérie sobre o incêndio na Boa-
te Kiss. A tragédia, ocorrida em uma balada na cidade de Santa Maria, no 
Rio Grande do Sul, deixou 242 mortos e mais de 600 feridos em 2013.

O anúncio foi feito no evento do streaming Mais Brasil na Tela. 
“Todo Dia a Mesma Noite” será baseada no livro homônimo da jor-
nalista Daniela Arbex, que atuará como consultora de roteiro.

As gravações serão iniciadas em 2022 e ainda não há data de estreia 
na plataforma. O projeto será retratado ficcionalmente e, segundo infor-
mações da revista Variety, terá cinco episódios. Essa tragédia ceifou a vida 
de mais de duas centenas de jovens estudantes, entre os quais morado-
res aqui do Extremo-Oeste, como Maravilha, São Miguel e Guaraciaba. 

SC pede abertura integral da 
divisa com a Argentina

Fotos: Divulgação

Antonio de Souza / Portal Tri

Aduana da Argentina em Dionísio Cerqueira
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Chegamos em
MARAVILHA!

Baixe o app e peça
delivery online!

Use o cupom: #OLIDERP10 

20% de desconto
no seu primeiro
pedido no app!

PARABÉNS O evento simbolizou a importância do trabalho da Epagri, que presta serviços dedicados à pesquisa 
agropecuária, extensão rural e à agricultura catarinense

Epagri comemora 30 anos e fala sobre 
trabalhos durante sessão na Câmara
CLEITON C. FERRASSO

A Empresa de Pesqui-
sa Agropecuária e Extensão 
(Epagri) comemora 30 anos 
de serviço neste mês. O tra-
balho é focado na agricultura, 
melhoramento da produtivi-
dade de alimentos e proteção 
de águas. Em Maravilha, fun-
cionários estiveram presen-
tes na sessão da Câmara de 
Vereadores desta segunda-
-feira (22) para falar um pou-
co das atividades realizadas. 

Durante a palavra-livre, 
o extensionista Jacob kafer 
usou a tribuna a fim de mos-
trar os projetos realizados no 
decorrer dos anos e como a 
Epagri está presente no dia 
a dia. O evento simbolizou a 
importância do trabalho da 

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

Extensionista da Epagri falou sobre a trajetória da empresa Pequeno público acompanhou a sessão presencialmente 

Colaboradores da Epagri e vereadores

Epagri, que presta serviços 
dedicados à pesquisa agro-
pecuária, extensão rural e à 
agricultura catarinense. Além 
do extensionista, outros cole-
gas de trabalho também pres-
tigiaram o evento.

A Câmara de Vereadores aprovou o projeto de 
Lei 14/2021, de autoria do vereador Orli Berger 
(PP), que institui o Dia Municipal do Ciclista. 
A matéria foi aprovada em segundo turno 
nesta segunda-feira (22) e agora segue para a 
validação do poder Executivo. O Dia Municipal 
do Ciclista será comemorado em 19 de agosto e 
visa incentivar o uso da bicicleta como meio de 
transporte entre outros benefícios. 

OUTRAS VOTAÇÕES
Além dessa matéria, também foi aprovado o 
projeto de Lei 38/2021, do Poder Executivo, 
que denomina a Praça no Bairro Floresta de 

POLÍTICA
Maravilha terá Dia 
Municipal do Ciclista

Praça Gemma Oselame Rigoni. O espaço público 
fica na Avenida Marginal. O texto foi aprovado em 
segundo turno. 
Outras três matérias foram aprovadas em 
primeiro turno e segundo turno durante sessão 
extraordinária. Uma trata sobre a doação de 
recursos ao Fundo de Melhorias da Polícia Militar. 
O valor a ser doado será de R$ 450 mil para 
ampliar o batalhão. Outra matéria aprovada aborda 

a receita e despesa do poder público municipal 
(Legislativo e Executivo) para 2022. O valor passa 
de R$ 117 milhões. Os textos voltam para a 
votação em segundo turno na próxima sessão. E 
por último, o projeto de Lei 35/2021 que dispõe 
sobre a criação do Serviço de Inspeção Municipal 
de Produtos de Origem Animal (SIM/POA) e dá 
outras providências. Todas são de autoria do Poder 
Executivo e seguem para a segunda votação. 

Divulgação
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EDIFÍCIO GRAN MORALLE

CASA no esplendor

LOTEAMENTO ESPLENDOR III

EDIFÍCIO MAUÁ

LOTEAMENTO RIGONI

CASA GEMINADA

só até esta terça-feira
condições 

imperdíveis!

entre em contato agora mesmo!

49 3664.3031 @OLVIMOVEIS
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Fábio Marlon Machado, Leiloeiro Público Oficial, devidamente autorizado pela Cooperativa SULCREDI/São Miguel, faz saber que levará 
a LEILÃO PÚBLICO, no dia 13/12/2021, às 14h, presencialmente Nas dependências do ED. ANDRÔMEDA, RUA 7 DE SETEMBRO, N. 2307 
– SALA 117G – CENTRO – SÃO MIGUEL DO OESTE/SC CEP: 89900-000, e na forma online através do endereço eletrônico: www.machado-
leiloeiro.com.br em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior ao da avaliação do imóvel, ou seja R$ 550.000,00 Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 28/12/2021, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior ao de R$ 201.493,00. E venderá por si, nos dias, hora e locais acima referidos, pelos lanços mínimos fixados, na 
forma da lei (Lei n.º 9.514/97, Decreto nº 21.981/32, sua alteração, Lei nº 13.138/2015 e Resoluções Complementares) e pelo presente edital, o 
imóvel abaixo descrito, adquirido através da consolidação da propriedade dos bens alienados em favor da SULCREDI/São Miguel, em virtude 
de atraso no pagamento de prestações mensais.

DOS LANCES PRESENCIAIS E ONLINE
Poderão ser realizados a partir do primeiro dia útil subsequente ao da publicação do presente edital.
Dos interessados na modalidade presencial estes devem dirigir-se diretamente ao leiloeiro, enquanto que aos interessados no leilão on-li-

ne o cadastro e os lances online serão efetuados exclusivamente perante o Leiloeiro Fábio Marlon Machado, pelo seguinte sítio eletrônico (site 
na internet): www.machadoleiloeiro.com.br.

DO PAGAMENTO DA ARREMATAÇÃO
O referido imóvel encontra-se em nome da Sulcredi/São Miguel, e será vendido mediante pagamento à vista, por depósito em conta for-

necida pelo Leiloeiro no ato da compra, acrescidos da comissão do Leiloeiro (5% sobre o valor da venda).
DAS ADVERTÊNCIAS
As alienações são feitas em caráter “AD-CORPUS”, sendo que as áreas mencionadas nos Editais, catálogos e outros veículos de comunica-

ção, são meramente enunciativas. Compete ao interessado na arrematação, a verificação do estado de conservação dos bens, bem como, em se 
tratando de bens imóveis de eventuais restrições para construção, averbadas ou não na matrícula ou para construções futuras.

O Leiloeiro e a Comitente não se responsabilizam por qualquer problema ou defeito que venha a ser constatado posteriormente, pressu-
pondo-se, a partir do o oferecimento de lances, o conhecimento das características e situação do bem, ou o risco consciente do arrematante, 
não aceitando a respeito deles qualquer reclamação ou desistência posterior, quanto às suas qualidades intrínsecas ou extrínsecas, procedên-
cia ou especificação, devendo, portanto, o arrematante considerar o disposto no dimensionamento do lance/proposta.

Fica a encargo do arrematante a desocupação do imóvel, reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômo-
dos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes.

Eventuais débitos que recaiam sobre o imóvel, especialmente dívidas condominiais e tributos (IPTU e quaisquer taxas incidentes sobre o 
imóvel), devem ser levantados e quitados exclusivamente pelo adquirente.

Imóvel Localizado em Iraceminha/SC- Matrícula n. 22.741.
Parte do Lote Urbano n. 7, da Quadra n. 1, localizado no lado par da Rua Albino Vivian, esquina com a Rua Santo de Marco, situado no mu-

nicípio de Iraceminha/SC, Comarca de Maravilha, registrado no Ofício de Registro de Imóveis de Maravilha/SC, com área de 380,00m², com 
benfeitorias não averbadas, consistente em um prédio de 2 pavimentos, sendo na parte inferior, sala comercial medindo 159,2m² e na parte su-
perior, um apartamento residencial medindo 159,2m², totalizando 318,04m². CONFRONTAÇÕES: ao Norte, com a Rua Santo de Marco, na ex-
tensão de 19,00m; ao Sul, com parte do lote urbano n. 6, na extensão de 19,00m; ao Leste, com parte do mesmo lote urbano n. 7, na extensão de 
20,00m; ao Oeste, com a Rua Albino Vivian, na extensão de 20,00m. Cadastro Municipal n. 13.Quaisquer esclarecimentos, bem como cópias do 
Edital na íntegra com os bens a serem leiloados poderão ser obtidos diretamente com o Leiloeiro, por e-mail: fabio@machadoleiloeiro.com.br 
site: www.machadoleiloeiro.com.br Mais informações e edital na íntegra com o Leiloeiro Oficial pelos fones (49) 3198-1350/ (49) 99804-0807.

EDITAL E NOTIFICAÇÃO DE PRIMEIRO E SEGUNDO LEILÃO Nº 06/2021

Credora: Cooperativa de Crédito Rural de São Miguel do Oeste – SULCREDI/São Miguel.

COMEÇOU Empresa diz que cobrança pelo serviço inicia em breve mesmo que morador se recuse a fazer instalação

Casan inicia orientação para ligação de 
casas na rede de Saneamento Básico
EDERSON ABI

A Casan começou nesta 
semana o cadastramento dos 
domicílios para a instalação 
da rede de Saneamento Bá-
sico em Maravilha. A ligação 
precisa ser feita nas residên-
cias onde há rede coletora de 
esgoto, em parte do centro e 
no Novo Bairro. 

Nesta semana, de acor-
do com André Tonello, che-
fe da agência da Casan, duas 
equipes do município passa-
ram nas residências com uma 

cartilha para informar os mo-
radores e verificar a estrutura 
local. Os moradores precisam 
acionar uma empresa para fa-
zer a instalação, já que a Ca-
san não pode interferir em 
terrenos particulares. 

Segundo a empresa, o 
andamento do trabalho vai 
depender dos usuários. No 
entanto, a Casan vai emi-
tir comunicado na fatura de 
água. Após certo período, a 
cobrança já vai iniciar, mes-
mo se o morador ainda não 
instalou o sistema.

OBRA COMPLEXA

O projeto para instalar o Saneamento Básico em 
Maravilha começou em 2013, com elaboração 
de projetos, busca por recursos e licitação. O 
engenheiro Jorge Dummer lembra que a parte 
burocrática ficou pronta apenas em 2015, quando a 
obra começou. Após muito trabalho e a conclusão 
da obra em 2021, a gestão do sistema foi entregue 
para a Casan, que vai explorar o serviço. 
De acordo com o profissional, a estrutura é grande, 
complexa, com investimento de R$ 10 milhões. 

De acordo com o enge-
nheiro da prefeitura, Jorge 
Dummer, o sistema abran-
ge 850 domicílios, que se-
rão ligados na rede cole-
tora. Ele lembra que todo 
o sistema de fossa e sumi-
douro que existe atualmen-
te não será mais usado com 
o funcionamento da Esta-
ção de Tratamento de Es-
goto (ETE). “Tudo isso vai 
ser eliminado”, afirma. 

O morador precisa ins-
talar o esgoto da residência 
direto na rede coletora. Ha-
verá necessidade apenas 
de uma caixa de gordura 
da cozinha, já que esse ma-
terial não pode ser lançado 
direto na rede de esgoto. 

Segundo Dummer, o 
esgoto sai da residência, 
passa por mais de 13 mil 
metros de rede coletora, 
passa pelas estações eleva-
tórias, que fazem o bombe-
amento para a rede que se-
gue direto para a estação de 
tratamento na Pedreira. O 

sistema é por gravidade, até 
o ponto mais baixo, onde é 
levado para tratamento. 

Na estação, um técni-
co faz o trabalho de acom-
panhamento do esgoto que 
chega. Ele precisa obser-
var a quantidade que en-
tra para poder equilibrar 
com o processamento dos 
dejetos no local. Além dis-
so, ficar atento para que-
das de luz e outras varia-
ções do local. 

Com a primeira fase 
pronta, o município tem 
capacidade para atender 
10% da população. No en-
tanto, a parte mais difí-
cil já foi concretizada, que 
foi a construção da esta-
ção de tratamento. Ago-
ra, futuramente, basta ob-
ter recursos e ampliar as 
adutoras no centro, com 
expansão da estação de 
tratamento. O engenheiro 
lembra que já existe recur-
so de R$ 700 mil para am-
pliar o sistema. 

INESVTIMENTO DE R$ 10 MILHÕES
Empresa orienta forma correta para 
instalação do esgoto da residência 
na rede coletora

Reprodução Casan

http://www.machadoleiloeiro.com.br/
http://www.machadoleiloeiro.com.br/
http://www.machadoleiloeiro.com.br/
mailto:fabio@machadoleiloeiro.com.br
http://www.machadoleiloeiro.com.br/
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Notícias ALESC

Alesc quer reduzir 
sequelas por doenças 

Municípios terão recursos 
para combater desastres 

FOTO DA SEMANA

Assembleia concorre 
a prêmio nacional 

Boas Práticas e 
inovação na Educação 

Empréstimos podem 
financiar mais ações  

Laboratórios da rede pública 
e privada terão que notificar 
autoridades de saúde sobre 
alterações em testes do pe-
zinho. A proposta, aprova-
da pelos deputados, busca 
prevenir complicações e 
sequelas em bebês. A me-
dida prevê ainda a busca 
por crianças que não fizeram 
o teste ou que os pais não 
buscaram os encaminha-
mentos devidos. 

Deputados aprovam proposta que autoriza o governo cata-
rinense a oferecer uma contragarantia financeira a municí-

pios que queiram contrair empréstimos para investir em obras 
de prevenção a desastres naturais. Serão cerca de R$ 680 
milhões disponíveis, por meio do programa Sul Resiliente. O 
projeto prioriza as pequenas e médias cidades, que terão até 
25 anos para quitar a dívida, com quatro anos de carência. 

Alesc é finalista do prêmio 
Assembleia Cidadã, da União 
Nacional dos Legisladores e 
Legislativos Estaduais (Una-
le). O objetivo do concurso 
é valorizar ações voltadas à 
humanização do serviço pú-
blico. O Parlamento catari-
nense concorre na categoria 
Projetos Especiais, pelo seu 
Observatório Estadual da 
Violência Contra a Mulher 
(OVM-SC). 

Alesc foi palco de evento 
que reuniu educadores e 
gestores para apresentar 
modelos de 13 cidades cata-
rinenses. Entre os exemplos 
selecionados estão: Anchie-
ta, que teve uma das maiores 
notas do Brasil no Índice de 
Desenvolvimento da Educa-
ção Básica (IDEB), e Floria-
nópolis, pelo investimento na 
digitalização das escolas. 

Além de investimentos em 
obras, as prefeituras pode-
rão utilizar o recurso para a 
elaboração de projetos pre-
ventivos, como mapeamento 
de risco, planos de contin-
gência, treinamento de ser-
vidores e para aquisição de 
sistemas ou equipamentos 
para monitoramento de risco. 
A proposta precisa do aval do 
governador para virar lei. 

infraestrutura | Audiência pública debateu a precarização 
das rodovias que cortam o Vale do Rio Tijucas. Autoridades 
reivindicaram mais iluminação, acostamentos e fiscalização.

foto: Solon Soares/AGÊNCIA AL

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

CONVERSAS QUE CURAM

“As conversas têm o poder de conectar, curar 
e sustentar o nosso viver com os outros”. Essa é 
uma das frases que mais chamou atenção em um 
texto que li nesta semana sobre o poder de boas 
conversas - aquelas significativas, que vão além 
de declarações automáticas e assuntos rasos. Nos 
últimos dias tive o privilégio de manter conversas 
proveitosas e inspiradoras, que trouxeram novas 
possibilidades e visões de mundo. O tipo de con-
versa honesta, sem bloqueios e disputa de ego, 
que fica longe da necessidade de verificar o celu-
lar a cada instante. São essas que valem a pena!

Camilla Constantin, jornalista

Cartão clonado

Recentemente passei por um 
susto com o cartão de crédito 
clonado. Situação que aconteceu 
com outras pessoas que me 
relataram o mesmo problema. 
Por sorte, agi rápido e bloqueei 
o cartão e evitei prejuízo maior. 
Estamos passando por um 
período de grandes promoções 
e é preciso ficar atento aos sites. 
Aliás, não cadastre seu cartão 
físico nas compras, use o digital. 
Ele é mais seguro nesses casos. 
Fica o aprendizado. Abraço. 

Cleiton C. Ferrasso

A Fecimar vem aí!
A Feira Comercial e In-

dustrial de Maravilha (Feci-
mar) será realizada no próxi-
mo ano no município. Tudo 
já está sendo pensado. A Feci-
mar foi grande sucesso há três 
anos, quando voltou a ser rea-
lizada depois de longo perío-
do. Na última edição, o traba-
lho da nossa equipe foi muito 
intenso e emocionante. O pú-
blico foi extraordinário. Esta-
mos ansiosos para viver tudo 
de novo e ainda mais inten-
samente. Vamos com tudo...

Ederson Abi, jornalista

Arquivo/O Líder

Divulgação

Mais 300 vagas nas creches 
A Secretaria de Educação de Maravilha confirmou nesta semana que abriu 300 novas vagas para 
as creches, para o ano 2022. O município avança no trabalho para diminuir as filas de crianças 
que aguardam por vagas. Mesmo com as novas vagas, para o início do próximo ano, cerca de 
100 crianças ainda devem estar aguardando vaga para berçário, 70 para o maternal 1 e 20 para 
o maternal 2. Para atender essa demanda crescente o município vem investindo na área, já tendo 
a nova creche em construção no Loteamento Nosso Sonho e licitando uma nova unidade para o 
Bairro Estrela. Um trabalho necessário. 

Carine Arenhardt, jornalista 
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EDERSON ABI

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) foi 
aplicado no último domin-
go (21), na primeira eta-
pa, nas escolas João XXIII 
e Nossa Senhora da Salete, 

em Maravilha. Com pouco 
mais de mil participantes, a 
adesão foi menor neste ano, 
reduzindo para dois os lo-
cais de provas. Além de Ma-
ravilha, a prova reúne estu-
dantes de várias cidades da 
região. 

O primeiro dia trans-
correu de forma tranqui-
la no município. O tema da 
redação foi: "invisibilidade 
e registro civil: garantia de 
acesso à cidadania no Bra-
sil". Além da redação, os 
alunos resolveram, no pri-

meiro dia, questões de lin-
guagens, códigos e suas tec-
nologias, ciências humanas 
e suas tecnologias. 

Já neste domingo, as 
provas vão abordar o campo 
das exatas, como matemáti-
ca, química e física. 

EDUCAÇÃO Aplicação das provas será neste domingo (28)

Após redação e textões, estudantes 
se preparam para segundo dia de 
Enem em Maravilha

Gustavo Thomas, de Pinhalzinho, 
de 17 anos, faz a prova na Escola 
João XXIII. Ele disse que o exame é 
cansativo, já que exige muita leitura 
das questões. Para o primeiro dia, 
ele começou a realizar a prova 
pela redação, após orientação da 
professora na escola. Sobre o tema 
da redação, o estudante afirmou 
que o texto de apoio não ofereceu 
grande ajuda, mas a redação foi 
desenvolvida com êxito. 
O estudante pinhalense disse, 

ainda, que o tema da redação não 
foi cogitado pelos estudantes em 
sala de aula e a surpresa levou 
dificuldades para desenvolver o 
texto. “Acho que fui bem na medida 
do possível”, disse. 
Já Raíza Andress da Silva, de 17 
anos, é do município de Serra Alta. 
Ela disse que a prova foi difícil 
no primeiro dia. Ela relatou que 
a parada nos estudos, por conta 
da pandemia, e o aprendizado em 
casa dificultaram a aprendizagem 

para o conteúdo do Enem. Ela 
fez, primeiramente, as questões e 
depois desenvolveu a redação. “Foi 
difícil”, afirmou. 
Sobre o tema da redação, a 
estudante disse que os textos de 
apoio ajudaram a desenvolver as 
ideias. Por ser o primeiro Enem, ela 
comentou que teve dificuldades, 
mas concluiu a prova. O objetivo de 
Raíza é usar a nota para conquistar 
uma bolsa de estudos no curso de 
Direito.

Após conclusão da prova, alunos aguardam em frente à escola 

Ederson Abi /O Líder

AVALIAÇÕES

O mundo vem passan-
do por grandes transforma-
ções, algumas bem desafia-
doras. Mas uma coisa não 
muda: a essência do coo-
perativismo, que pode fa-
zer toda a diferença para 
enfrentar crises e construir 

um mundo melhor para to-
dos. Pequenas ações aju-
dam, tudo soma e pode fa-
zer uma grande diferença 
na vida de uma pessoa ou 
de uma família. Por isso, 
o Sicoob está realizando 
campanha de arrecadação 

de brinquedos – o Abraça 
Sicoob: nossos valores po-
dem levar o espírito do Na-
tal para quem precisa. 

Até o dia 10 de dezem-
bro, você pode abraçar essa 
causa e trazer brinque-
dos para uma das agên-

cias Sicoob. A campanha 
une funcionários, diri-
gentes, associados, par-
ceiros e o público em ge-
ral. “Ainda não podemos 
nos abraçar, mas nos-
sos valores podem trans-
formar vidas”, destacam.

PRAZO
Campanha de Natal Abraça Sicoob recolhe 
doações até o dia 10

CLEITON C. FERRASSO

A secretaria de Agricultu-
ra e Meio Ambiente de Mara-
vilha organiza mais uma feira. 
Será sábado (4 de dezembro), 
a partir das 14h, na Rua Cober-
ta. Esta é a segunda edição rea-
lizada neste ano e visa oferecer 

um espaço para a comercializa-
ção de produtos do município. 

Conforme o secretário de 
Agricultura, Pedro Gilberto Io-
ris, haverá produtos artesanais, 
produtos coloniais e agroecoló-
gicos, além de plantas ornamen-
tais. “O que é produzido aqui em 
Maravilha estará na feira”, frisa. 

PROGRAME-SE
Maravilha organiza mais uma 
feira da agricultura familiar 

Feira será realizada na Rua Coberta, dia 4 de dezembro 

Curso será na Casa do Agricultor em Maravilha

Arquivo/Gabriela Kreutz

AGRICULTORES
Prefeitura e Senar promovem 
curso de nota eletrônica

Estão abertas na Secreta-
ria de Agricultura de Maravi-
lha as inscrições para produ-
tores rurais interessados em 
fazer um curso sobre a emis-
são de notas eletrônicas. O curso 
será realizado na próxima quar-
ta-feira (1), na sede da Secreta-
ria de Agricultura e é gratuito.

O secretário Beto Ioris des-
taca que a iniciativa tem como 
objetivo orientar os produto-
res rurais para que se ajustem às 
exigências fiscais da Secretaria 
de Estado da Fazenda. Informa-
ções adicionais podem ser ob-
tidas pelo telefone 49 3664 4030 
ou diretamente na secretaria.

Divulgação
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“A humildade é a chave que 
abre todas as portas.”

São Francisco de Assis

por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Britânia planeja investir R$ 130 milhões em 
nova fábrica de eletrodomésticos em SC

Conforme matéria de Brenda Pereira para omunicipiojoinville.com, a empresa protocolou um Estu-
do de Impacto de Vizinhança (EIV) na Prefeitura de Joinville no início de novembro. A comissão responsá-
vel ainda está analisando o documento, que tem mais de 400 páginas. O estudo estima uma capacidade má-
xima de 640 funcionários, com produção 24 horas. E, para a construção, a previsão é de que uma média de 
45 pessoas sejam contratadas, com trabalho das 7h às 18h. A previsão para a implantação do empreendi-
mento é de aproximadamente 1 ano e oito meses. O custo estimado da obra é de R$ 130 milhões. A Britâ-
nia tem três unidades em Joinville e outras duas estão em processo de licenciamento ambiental no muni-
cípio. A empresa tem 5 mil colaboradores diretos entre as sedes de Joinville, Curitiba (PR) e Manaus (AM).

Floripa Airport terá voos para 
Buenos Aires e mais 24 destinos 
nacionais na próxima temporada

A temporada de verão em Florianópolis terá 
uma oferta de voos diretos jamais registrada 
na capital catarinense. Ao todo, a cidade terá 
rotas para 24 aeroportos brasileiros, incluindo 
destinos inéditos como Salvador, Recife, Cuiabá 
e Goiânia. O próximo verão também marcará a 
volta dos voos para Buenos Aires, na Argentina, 
com frequências semanais operadas por 
pelo menos 2 companhias aéreas. A Floripa 
Airport projeta uma recuperação de 96% no 
movimento de voos entre dezembro e janeiro na 
comparação com dezembro de 2019 a janeiro 
de 2020, período anterior à pandemia. Os voos 
para Argentina retornam em dezembro e estão 
confirmados pela Gol e pela Low Cost FlyBondi, 
que havia estreado no Brasil, em Florianópolis, 
em dezembro de 2019. Entre os destinos 
internacionais, estão confirmados também 
voos para Santiago do Chile e Assunção, no 
Paraguai. Os voos domésticos ocorrem para os 
seguintes municípios:
– Recife
– Salvador
– Goiânia
– Cuiabá
– Brasília
– Confins-Belo Horizonte
– RIO- galeão
– Santos Dumont
– Guarulhos 
– Congonhas
– Viracopos 
– Curitiba 
– Foz do Iguaçu
– Maringá
– Londrina
– Porto Alegre
– Passo Fundo
– Pelotas
– Santa Maria
– Uruguaiana
– Chapecó
– São Miguel do Oeste
– Caçador 
– Correia Pinto

Prévia da inflação 
fica em 1,17% em 
novembro, a maior para 
o mês desde 2002

O IPCA-15 (Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor - Amplo 15), considerado 
uma prévia da inflação ofi-
cial (IPCA), teve alta de 1,17% 
em novembro, após ficar em 
1,2% em outubro. Essa foi a 
maior variação para um mês 
de novembro desde 2002, 
quando o índice registrado 
foi de 2,08%. No ano, o IPCA-
15 acumula alta de 9,57% e, 
em 12 meses, de 10,73%. Em 
novembro de 2020, a taxa foi 
de 0,81%. Os dados foram di-
vulgados pelo IBGE (Insti-
tuto Brasileiro de Geografia 
e Estatística). Todos os nove 
grupos de produtos e servi-
ços pesquisados tiveram alta 
em novembro. A maior va-
riação (2,89%) e o maior im-
pacto (0,61 ponto percentu-
al) vieram dos transportes, 
influenciado, principalmen-
te, pela alta da gasolina que 
teve o maior impacto indivi-
dual no índice do mês (0,40 
ponto percentual), com alta 
de 6,62%. No ano, o combus-
tível acumula variação de 
44,83% e, em 12 meses, de 
48%. Segue a lista comple-
ta das maiores variações: 
Transportes: 2,89% 
Vestuário: 1,59% 
Artigos de residência: 1,53% 
Habitação: 1,06% 
Saúde e cuida-
dos pessoais: 0,8% 
Despesas pessoais: 0,61% 
Alimentação e bebidas: 0,4% 
Comunicação: 0,32% 
Educação: 0,01%.

CONSTRUÇÃO TEM O MELHOR 
DESEMPENHO DO ANO EM OUTUBRO

A Sondagem Indústria da Construção, da Confederação 
Nacional da Indústria (CNI), aponta para uma atividade mais 
intensa em outubro e recuperação no nível de emprego após 
dois meses de recuo. O índice de evolução do nível de ativida-
de ficou em 51,7 pontos, acima da linha divisória dos 50 pontos 
que separa aumento de queda do nível de atividade. Esse foi o 
maior indicador do ano, um sinal de alta mais forte e dissemi-
nada da atividade. A pesquisa consultou 446 empresas, sen-
do 167 pequenas construtoras, 187 de médias e 92 de grandes, 
entre 3 e 12 de novembro. Nos últimos cinco meses, em qua-
tro deles a atividade cresceu frente ao mês anterior, a exceção 
foi em agosto. O desempenho mais favorável do setor também 
se reflete na intenção de investir por parte dos empresários.

REAJUSTE SALARIAL DE 70,1% DOS 
TRABALHADORES FOI ABAIXO DA INFLAÇÃO

A maioria das negociações salariais feitas em outubro não foi positiva para o trabalhador. Da-
dos do Salariômetro divulgados nesta quinta-feira (25) pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) mostram que 70,1% dessas negociações ficaram abaixo da inflação, ou seja, com per-
da real. O reajuste recebido pelos profissionais foi, em média, de 9%, o que representa uma defasa-
gem de 1,8 ponto percentual em relação ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acu-
mulado nos últimos 12 meses, de 10,80%. O INPC verifica a variação do custo de vida médio apenas 
de famílias com renda mensal de um a cinco salários mínimos (de R$ 1,1 mil a R$ 5,5 mil). Esses 
grupos são mais sensíveis às variações de preços, pois tendem a gastar todo o seu rendimento em 
itens básicos, como alimentação, medicamentos, transporte, etc. O Salariômetro também apon-
ta a proporção de reajustes abaixo, igual ou acima do INPC no mês, no ano e nos últimos 12 meses:
• Abaixo do INPC:  70,1% (mês), 51,5% (ano) e 47,8% (nos últimos 12 meses); 
• Igual ao INPC: 17,5% (mês), 28,0% (ano) e 30,5% (nos últimos 12 meses); e 
• Acima do INPC: 12,4% (mês), 20,4% (ano) e 21,6% (nos últimos 12 meses).

Fotos: Divulgação

http://noticias.r7.com/economia/economize/qual-o-impacto-do-salario-minimo-de-r-1169-na-vida-do-trabalhador-01092021
https://noticias.r7.com/economia/inflacao-de-setembro-e-a-maior-em-27-anos-e-supera-10-em-um-ano-08102021
https://noticias.r7.com/economia/inflacao-de-setembro-e-a-maior-em-27-anos-e-supera-10-em-um-ano-08102021
https://noticias.r7.com/economia/inflacao
https://noticias.r7.com/economia/inflacao
https://noticias.r7.com/economia/ipea-revisa-de-83-para-98-projecao-da-inflacao-para-2021-24112021
https://noticias.r7.com/economia/ipea-revisa-de-83-para-98-projecao-da-inflacao-para-2021-24112021
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VERIFICAÇÃO

Leo Clube realiza campanha Saúde e Bem-Estar
EDERSON ABI

O Leo Clube Maravilha re-
alizou mais uma campanha na 
manhã de sábado (20) em Ma-

ravilha. O tema foi “Saúde e 
Bem-Estar”, com profissionais 
de saúde. A atividade foi no es-
tacionamento do Supermerca-
do Real, na Avenida Araucária. 

De acordo com o clube, foi 
a segunda campanha da saú-
de realiza pelo Leo em Mara-
vilha. Vários profissionais par-
ticiparam da ação e dezenas 

de pessoas foram atendidas. 
Na área de nutrição, a 

campanha ofereceu avalia-
ção antropométrica, exame de 
bioimpedância e orientações 

nutricionais. Na fisioterapia, 
avaliação de índice de glice-
mia e sinais vitais, com aferi-
ção da pressão arterial. Além 
disso, quem passou pelo local 

teve a oportunidade de partici-
par da musicoterapia e auricu-
loterapia. Ainda, na psicologia, 
a ação ofereceu avaliação da 
saúde mental e acolhimento.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Participaram verificaram a pressão e realizaram outros exames Equipe de profissionais e integrantes do Leo atenderam diversas pessoas durante a manhã

PEDAL Domingo ensolarado e de muito calor contribuiu para sucesso do evento no município

Desafio Cicloturismo reúne mais de 
300 pessoas em Maravilha 
EDERSON ABI

O grupo de ciclistas Pedal Maravilha re-
alizou no último domingo (21) o 5º Desa-
fio Cicloturismo Líder Farma, com apoio da 
prefeitura de Maravilha. O evento teve lar-
gada às 8h no Tomatão com 309 participan-
tes de várias cidades de Santa Catarina. 

A 5ª edição do evento contou com três 
trajetos: de 17, 35 e 50 quilômetros, pas-
sando por várias comunidades do interior 
de Maravilha, trechos de Cunha Porã e Ira-
ceminha. 

Os competidores foram recepcionados 
com café da manhã no Tomatão e também 
receberam almoço, além de todo amparo 
durante o trajeto.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Competidores se reuniram no pátio do Tomatão antes da largada oficial

Com mais de 300 participantes, organização comemorou sucesso do evento Primeiros a completar os percursos receberam troféu e medalhas
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

Após quase dois anos de pandemia, a Sociedade Brasileira de Uro-
logia (SBU) alerta no Novembro Azul para os impactos à saúde mascu-
lina neste período, sobretudo o diagnóstico e tratamento do câncer de 
próstata. Dados inéditos do Ministério da Saúde, obtidos a pedido da 
SBU, revelam que houve redução de 21,5% das cirurgias para retirada 
da próstata por câncer na comparação entre 2019 e 2020.  

A coleta de PSA e de biópsia da próstata, que junto com o exame 
de toque retal diagnosticam a doença, tiveram quedas na ordem de 
27% e 21%, respectivamente. O número de consultas urológicas no 
SUS também caiu 33,5%. E as internações de pacientes com o diag-
nóstico da doença teve queda de 15,7%.

As consultas com um urologista em 2021 continuam baixas. Até 
julho, foram realizadas 1.812.982 consultas. Em 2019, foram 4.232.293 
e em 2020, 2.816.326.

Em alguns estados a queda do exame de biópsia da próstata entre 
2019 e 2020 foi bastante representativa: Acre (90%), Mato Grosso (69%) 
e Rio Grande do Norte (50%). Rio de Janeiro teve um declínio de 39% 
e Minas Gerais 31%. São Paulo e Distrito Federal tiveram baixo impac-
to, na ordem de 6% e 7%, respectivamente. Já em relação ao exame de 
PSA, Paraíba teve uma queda de 50%, Pernambuco, 37%, Distrito Fe-
deral, 34%, Rio de Janeiro, 30% e São Paulo, 29%.

BIÓPSIA DE PRÓSTATA
2019                    2020        2021 (até agosto)
40.408                 31.888        21.539

DOSAGEM DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA)
2019                       2020                2021 (até agosto)
5.738.426               4.199.176                    3.091.448

O câncer de próstata é o tumor mais frequente no homem, ex-
cluindo-se o câncer de pele não melanoma. De acordo com o Ins-
tituto Nacional do Câncer (Inca), são esperados 65.840 novos casos 
para 2021, porém muitos podem nem ter sido diagnosticados. Da-
dos do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), também 
obtidos pela SBU, mostram que a mortalidade por câncer de prósta-
ta aumentou cerca de 10% em cinco anos, subindo de 14.542 (2015) 
para 16.033 (2019).

Segundo uma pesquisa feita pela USP sobre o atraso cirúrgico 
emergencial e eletivo durante a pandemia, no Brasil, mais de um mi-
lhão de cirurgias foram canceladas ou adiadas, e os procedimentos ci-
rúrgicos para tratamento do câncer de próstata também foram impac-
tados, conforme mostram os dados do SIM.

Por esse motivo, o Novembro Azul, campanha anual da SBU de 
conscientização do câncer de próstata, este ano enfatiza a importân-
cia de o homem retomar seu cuidado com a saúde e voltar a ir ao mé-
dico. O diagnóstico precoce do câncer de próstata é fundamental para 
uma maior chance de cura.

De acordo com o presidente da SBU, Dr. Antonio Carlos Pompeo, 
a queda nos números é preocupante. “É muito importante que os ho-
mens tenham acesso à informação, às consultas de rotina e também 
que recebam seu diagnóstico. Essa fuga do médico vai causar um efei-
to de mais diagnósticos tardios em longo prazo”, alerta.

Para estabelecer um diálogo com a comunidade, a SBU preparou 
ao longo do mês de novembro uma série de ações on-line e presen-
ciais para chamar a atenção para o problema. Com o slogan “Saúde 
também é papo de homem”, a entidade tem uma programação espe-
cial em suas redes sociais (@portaldaurologia), que envolverá lives to-

Fonte: Portal da Urologia

CIRURGIA PARA RETIRADA DA PRÓSTATA POR CÂNCER 
CAIU 21,5% NO SUS DEVIDO À PANDEMIA

Dados exclusivos obtidos pela Sociedade Brasileira de Urologia mostram que além do tratamento, o diagnóstico da 
doença também foi impactado: houve queda de 27% de exames de PSA e de 21% de biópsias de próstata

das as quartas-feiras com especialistas e posts e vídeos elucidando dú-
vidas, além de podcasts semanais na Rádio SBU, disponível em todas 
as plataformas de streaming.

Assim como acontece em todos os anos, diversos monumentos 
serão iluminados de azul, tais como a Ponte Estaiada e o Viaduto do 
Chá, em São Paulo.

O secretário-geral da SBU, Dr. Alfredo Canalini, enfatiza que as 
campanhas de saúde têm um papel fundamental de alerta, sobretu-
do aos homens. “As campanhas têm por objetivo mudar o compor-
tamento através da conscientização sobre a necessidade dos cuida-
dos com a saúde. Muitas doenças, inclusive o câncer de próstata, não 
provocam nenhum tipo de sintoma na fase inicial, e por esse moti-
vo os exames periódicos são importantes, mesmo que não se sinta 
nada”, pontua.

“Apesar de as preocupações e os cuidados com a saúde não de-
vam se limitar a apenas um período do ano, ao calendarizar-se o mês 
de novembro como o Novembro Azul, também é a oportunidade de 
dar um maior espaço e visibilidade à causa, levando os conhecimen-
tos e a educação a um número muito maior de pessoas, e possibilitan-
do o engajamento de um número cada vez mais expressivo de insti-
tuições e meios de comunicação. É um trabalho de vários anos que já 
vem produzindo frutos, mas que agora, mesmo diante de uma pande-
mia sem precedentes como essa, também precisa ser continuado, pois 
as doenças não dão trégua.”, comenta Dra. Karin Jaeger Anzolch, mem-
bro do Departamento de Comunicação da SBU e uma das organiza-

doras das ações do Novembro Azul.

O câncer de próstata
A próstata fica localizada abaixo da bexiga e por dentro dela passa 

o canal da uretra, por onde a urina vai da bexiga para o meio externo.
O câncer de próstata em fases iniciais, quando em 90% dos ca-

sos pode ser curado, não apresenta sintomas. Por isso, a SBU ressal-
ta todos os anos a necessidade de ir ao médico para verificar a saúde 
da glândula. Ao apresentar sintomas, o câncer já está numa fase mais 
avançada e pode causar vontade de urinar com frequência e presença 
de sangue na urina ou no sêmen.

Os principais fatores de risco para desenvolvimento da do-
ença são:

– Histórico familiar de câncer de próstata em pai, irmão ou tio;
– Homens da raça negra;
– Obesidade.
A recomendação da SBU é que os homens, a partir de 50 anos, e 

mesmo sem apresentar sintomas, devam procurar um profissional 
especializado, para avaliação individualizada tendo como objetivo o 
diagnóstico precoce do câncer de próstata. Os homens que integra-
rem o grupo de risco devem começar seus exames mais precocemen-
te, a partir dos 45 anos. Após os 75 anos, a recomendação é que so-
mente homens com perspectiva de vida maior do que dez anos façam 
essa avaliação.

iStock
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EDERSON ABI

Sem o tradicional Jan-
tar do Peixe, o Lions Clube 
realizou a entrega de peixe 
e de lasanha pelo segundo 
ano consecutivo na manhã 
de sábado (20), em Mara-
vilha. A retirada foi na sede 
do clube e teve a comercia-
lização de 400 almoços. 

De acordo com o clube, 
cerca de 70 integrantes tra-
balharam desde às 4h para 
confeccionar as entregas e 

fazer a campanha ser mais 
um sucesso. 

O valor arrecadado com 
a venda do peixe e da lasa-
nha será convertido para 
auxiliar alunos das escolas 
municipais de Maravilha. A 
Campanha da Visão é tradi-
cional no município e ajuda 
crianças no exame oftalmo-
lógico e confecção de ócu-
los de grau.

SUCESSO Dinheiro será utilizado na Campanha da Visão

Lions Clube realiza entrega de peixe e 
lasanha em Maravilha

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Entrega foi realizada em frente à sede 
do clube em Maravilha

Lasanhas foram organizadas e confeccionadas na parte interna da sede Integrantes iniciaram cedo a preparação do filé de tilápia na área do quioesque

AÇÃO DO BEM
Cofrinhos são distribuídos no 
comércio de Maravilha para ajudar 
hospital de amor de Barretos

Grupo de apoio de Maravilha busca recursos para ajudar hospital

CLEITON C. FERRASSO

O grupo de apoio ao hos-
pital de amor de Barretos, em 
Maravilha, distribuiu cofri-
nhos no comércio a fim de au-
mentar as arrecadações. O 
hospital faz tratamento de pa-
cientes com câncer totalmen-
te gratuito. Os cofrinhos es-
tão identificados e lacrados. 

Conforme a respon-
sável pela campanha, Nil-
ce Boni Frigo, o recipiente é 
uma latinha fechada e iden-
tificada. “Quando esse cofri-
nho for aberto, ele será des-
cartado. Contém número de 
identificação”, reforça. O di-
nheiro arrecadado serve 
para custear despesas de pa-
cientes e acompanhantes. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

CARINE ARENHARDT 

O governo municipal de 
Maravilha lançou neste mês o 
edital de licitação para a nova 
creche que será construída 
no Bairro Estrela. A estrutura 
para atender as crianças será 
no subsolo do posto de saú-
de. O investimento previs-
to pela licitação é de aproxi-
madamente R$ 900 mil. Para 
fazer o investimento o muni-
cípio vai utilizar recursos de 
uma emenda parlamentar do 
deputado estadual Valdir Co-
balchini de R$ 600 mil, e o 
restante será de contraparti-
da com recursos próprios. 

A expectativa do muni-
cípio é atender aproximada-
mente 60 crianças na nova 

creche. A área a ser constru-
ída é acima de 450 metros 
quadrados, com cinco salas 
de aula, além das demais de-

pendências necessárias. 
As empresas devem en-

tregar as documentações até 
a próxima quarta-feira (1), e 

na quinta-feira (2) a comis-
são de licitação vai analisar a 
documentação para definir a 
melhor proposta.

Creche será construída no sobsolo do posto de saúde

Arquivo/O Líder

EDITAL

Município lança licitação para nova creche 
no Loteamento Estrela
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A Secretaria Munici-
pal de Agricultura de Ma-
ravilha repassou para 
representantes de asso-
ciações do interior os ter-
mos de uso de quatro dis-
tribuidores de adubo 
sólido e dois distribuido-
res de adubo líquido, na tar-
de de segunda-feira (22). 

Os equipamentos fo-
ram adquiridos com recur-
sos de emenda parlamen-
tar da deputada Angela 
Amin que destinou R$ 150 
mil para a compra a pedi-
do da bancada de vereado-
res do PP de Maravilha com-
posta por Natalino Prante, 
Vinícius Ventura e Ademir 
Unser. O município de Ma-
ravilha deu uma contraparti-

REPASSE
Comunidades rurais recebem equipamentos agrícolas

da de R$ 14 mil. Os vereado-
res acompanharam a entrega 
juntamente com a presiden-
te da Câmara, Marclei Gran-
do, a vereadora Eliana Si-
mionatto, o vereador Gilmar 
Castanha, o vereador Sér-
gio Bourscheid e o vice-

-prefeito Jonas Dall Agnol.
Com a assinatura dos 

termos os equipamentos pas-
sam para a responsabilida-
de das associações e deverão 
ser utilizados por produto-
res rurais das comunidades 
da Linha São Paulo, Linha 

Consoladora, Linhas Poletto, 
Pedreira, Belo Horizonte, Li-
nha Chinelo Queimado, San-
ga Silva, Segredo e também a 
Linha Lajeado Couro que re-
cebeu um equipamento re-
formado pela secretaria para 
ser utilizado nas lavouras.

Entrega dos temos de uso dos equipamentos 

Divulgação

TERCEIRA EDIÇÃO
Sicredi promove 
Feirão de Veículos 
em Maravilha

Com o principal ob-
jetivo de proporcionar 
oportunidades aos asso-
ciados, o município de 
Maravilha sedia a tercei-
ra edição do Feirão de Ve-
ículos Sicredi, em par-
ceria com a Associação 
Empresarial e a Comis-
são dos Dirigentes Lo-
jistas de Maravilha. 

Hoje (27) e amanhã 
(28) seis revendedoras de 
veículos vão estar com au-
tomóveis expostos na Rua 
Coberta, das 8h às 17h. 
“Serão dois dias com di-
versas oportunidades para 

os associados que têm o 
sonho do carro próprio. 
Vamos disponibilizar li-
nhas de crédito com taxas 
de juros e prazos diferen-
ciados, além de agilidade 
nos processos de aprova-
ção. Além disso, aqueles 
que não são associados 
também vão poder conhe-
cer as diversas soluções 
ofertadas pela cooperati-
va. Estaremos esperando 
toda a comunidade ma-
ravilhense para concreti-
zar estes sonhos”, desta-
ca o gerente da agência de 
Maravilha, Rodrigo Ranzi.

CAMPO DE OBRAS Os números já representam um crescimento de 30% comparados com 2020

Maravilha bate recorde histórico em 
número de licenças para construção civil 

O setor de Planejamen-
to da Prefeitura de Maravi-
lha informou que o ano de 
2021 foi de recorde histórico 
em número de licenças au-
torizadas para a construção 
civil no município. Até a úl-
tima semana de novembro fo-
ram 363 licenças autorizadas, 
uma média de mais de 30 por 
mês de 2021 e a maior dos úl-
timos 18 anos. 

A previsão é que o núme-
ro pode passar de 400 licen-
ças até o final do ano consi-
derando os projetos que estão 
em análise no setor e na Ame-
rios. Os números represen-
tam um crescimento de 30% 
comparados com 2020 quan-
do foram liberadas 280 licen-
ças, também um recorde do 
município, durante todo o 
ano. Pela primeira vez tam-
bém em 18 anos o número é 
superior a 300 licenças. 

O prefeito Sandro Dona-
ti comemorou os números e 
destacou que se referem ape-
nas aos empreendimentos 
privados. As obras públicas, 
disse Donati, não estão nes-
ta lista, mas o município tam-
bém incorporou esse cresci-
mento com edificações. “Isso 

significa renda, emprego, 
crescimento de diversos se-
tores que andam junto com a 
construção civil”. 

PROCESSO MAIS RÁPIDO 
Outro ponto destacado 

pelo prefeito é que as licenças 
ambientais necessárias para 
diversos empreendimentos 
do ramo agora são emitidas 
com prazo muito menor com 
a adesão do município de 
Maravilha ao Conder. “Antes 
um edifício poderia demorar 
até 6 meses para ser licencia-
do e hoje o prazo médio, com 
toda a legislação ambiental 
em dia, análises e alterações 
necessárias, é de 10 dias.

Outro ponto destacado 
por Donati é sistema implan-
tado pela Prefeitura de Ma-
ravilha em 2019 que tornou 
100% digital o processo de 
análise e aprovação de proje-
tos da construção civil. O Fly 
Protocolo organizou o trâmi-
te da seguinte forma: de seu 
escritório o profissional, ar-
quiteto ou engenheiro, faz 
o encaminhamento do pro-
jeto via sistema para a Pre-
feitura; após o deferimento 
do pedido o município en-

via para a análise e aprovação 
da AMERIOS e sendo apro-
vado retorna para o municí-
pio que emite a documenta-
ção necessária para o início 
da obra. O trâmite dos pro-
cessos pode ser acompanha-
do pelos profissionais e pelo 
proprietário da obra através 

do celular e e-mail.

NOVA FASE
O Diretor de Planejamen-

to Urbano, Berlin Marcos Fe-
lippin lembra que o novo sis-
tema inaugurou uma nova 
fase para o setor de cons-
trução civil em Maravilha e 

também para o setor de pla-
nejamento. “Maravilha foi 
pioneira na implantação do 
sistema 100% digital. O pro-
fissional pode fazer todo o 
processo de seu escritório. 
Proprietário da obra e técni-
co responsável recebem no-
tificações por e-mail e celu-

lar a cada movimentação que 
acontece no sistema. Tudo 
fica registrado com data, ho-
rário, facilita e agilizar os pro-
cessos. Os números de 2021 e 
até mesmo de 2020 compro-
vam a eficiência e o potencial 
do setor na Cidade das Crian-
ças”, disse Berlim.

Até o final deste ano município pode ultrapassar a marca de 400 licenças liberadas

Carine Arenhardt/O Líder

EMPREGOS NO RAMO 
Conforme dados do Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados (Caged), repassados pela Secretaria de 
Indústria, Comércio e Turismo de Maravilha, o número de 
empregos formais no setor de construção civil vem se mantendo 
estável. Em setembro de 2020 o setor acumulava 768 vagas 
formais, número que chegou em 769 em setembro deste ano. 
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

DICAS PARA ESCOLHER O PRESENTE DE AMIGO SECRETO IDEAL
Um dos desafios de quem está participando de um amigo secre-

to é escolher um presente que a pessoa goste sem receber nenhu-
ma dica. Pensando nisso, reunimos algumas sugestões para que você 
acerte na escolha.

1. Tenha em mente o gosto 
pessoal do seu amigo secreto

A forma mais fácil de acertar no presente de amigo secreto é apostar 
no que a pessoa mais gosta de fazer. Procure as redes sociais do sortea-
do, tente descobrir qual o seu hobby ou qual série ou filme é o seu favo-
rito. Dessa forma, é possível pensar em sugestões de presente de amigo 
secreto que combinem bastante com a pessoa. Várias fotos compar-
tilhando receitinhas é uma pista para investir em itens para servir, en-
quanto alguns brindes indicam que aquela pessoa pode adorar ganhar 
um kit bar, por exemplo.

2. Confira a mesa de trabalho 
do seu colega de escritório

Vai participar do amigo secreto da empresa? A dica é ficar de olho 
na mesa de trabalho do seu sorteado. Normalmente, as pessoas colo-
cam itens pessoais para decorar o espaço, como canecas e porta-retra-
tos. Que tal tirar alguma dica do gosto pessoal dela a partir disso? Uma 
caneca já pode sugerir qual é o gênero de filme preferido do seu ami-
go secreto ou lugares para onde ele viajou e tem lembranças incríveis 
para recordar.

Outra ideia é observar se o colega gosta de itens de organização de 
escritório, como murais, porta-lápis, aparador de livros, bloco de anota-
ções, entre outros. Eles são boas opções de presentes também!

3. Invista em presentes criativos
Uma forma de surpreender qualquer pessoa no amigo secreto, seja 

um colega ou familiar mais próximo ou não, é apostar em presentes 
criativos. A ideia é investir em um item que possa ser útil para pessoas 
com diferentes rotinas e preferências.

Por exemplo, uma almofada porta-pipoca é um ótimo presente 
para amigo secreto criativo. Todo mundo adora acompanhar uma ses-
são de filme em casa comendo uma pipoquinha. Opte por modelos te-

Agora você não vai mais passar dor de cabe-
ça na hora de escolher o seu presente de amigo se-

creto e pode se divertir e curtir este momento ao lado 
de pessoas queridas e fazer novas amizades.

EXCELENTE FINAL DE SEMANA A TODOS!
Fonte: caminato.com.br

O Natal está chegando e, com ele, surgem várias 
tradições. Uma das mais divertidas é o amigo ocul-
to da família, do grupo de amigos e também da em-
presa. Mas muitas vezes, escolher o melhor presen-
te de amigo secreto pode ser um grande desafio, 
principalmente se a pessoa sorteada não é tão pró-
xima ou se você ainda não sabe os gostos dela.

COMO ESCOLHER O PRESENTE 
DE AMIGO SECRETO PERFEITO

máticos, de uma série ou filme, se essa for a sua escolha. Copos térmicos 
e canecas com estampas divertidas também são boas opções.

Chocolate: se você não tem nenhuma pista do gosto do seu 
amigo secreto, presentes comestíveis são ótimas ideias. O chocolate 
é uma sugestão de presente de amigo secreto, pois agrada a maioria 
das pessoas. Opte por chocolates simples e de boa qualidade.

Livros: ganhar um livro é sempre muito bacana. Você irá pre-
sentear com conhecimento e diversão. Procure se lembrar de algum 
assunto ou tema que a pessoa sorteada mencionou e escolha um li-
vro deste assunto para ser o seu presente de amigo secreto.

Kits de beleza: se está difícil reparar o que a pessoa quer ga-
nhar de presente de amigo secreto, os kits de beleza são ótimas op-
ções, pois demonstram cuidado. Esta opção serve tanto para mu-
lheres com kits de hidratantes, como para homens com kits para 
barbear. Escolha uma fragrância suave para não ter erro!

Para quem ama um bom vinho ou cerveja: quando pen-
samos em um amigo secreto que ama apreciar um bom vinho, cer-
veja ou drinks, logo pensamos em presenteá-lo com suas bebidas fa-
voritas. Mas que tal inovar e comprar itens que possam ajudá-lo a 
montar um bar em casa? Para quem adora vinhos, uma alternativa 
é presentear com um suporte para garrafas, que fica bonito instala-
do na parede da sala de jantar, dando um toque sofisticado e moder-
no para o lar. Também é interessante dar um jogo de taças de vinho.

Para um colega cervejeiro, taças de cerveja também são boas su-
gestões de presente de amigo secreto. Canecas térmicas, baldes de 
cerveja e jogo de copos são outras boas formas de completar a cole-
ção de um amante da bebida.

Para quem ama cozinhar: itens que trazem mais prati-
cidade na cozinha são ótimas sugestões de presente para amigo 
que ama cozinhar, como um jogo de facas, por exemplo. Aposte 
em produtos com revestimento em aço inoxidável, que é um ma-
terial durável, resistente e moderno.

Um jogo de pratos decorados, com estampas florais, de folha-
gens ou mudras, encanta com delicadeza, ao mesmo tempo que 
monta uma mesa posta moderna e sofisticada.

Para quem curte decorar a casa: sabe aquele colega que 
está ligado em todas as últimas tendências de decoração? Ou que 
se mudou faz pouco tempo para uma casa nova? Uma boa ideia é 
presenteá-lo com itens de decoração modernos e que represen-
tam a personalidade dele e da casa.

Para isso, vale tentar descobrir o estilo do local onde seu sor-
teado mora ou ficar de olho nas novidades. Por exemplo, uma 
decoração mais rústica combina com almofadas em tons terro-
sos e vasos artesanais produzidos em barro. Já uma decoração 
moderna combina com porta-retratos e quadros decorativos em 
metal e vidro.
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

Vitrine PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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BANCO 36

Serviço de 
professo-
res parti-
culares

Planta
aquática
típica da
Amazônia

(?) no ar,
gesto con-
sagrado
por Pelé

(?) fundos,
objetivo de
eventos de
caridade

(?) Cubas:
o "defunto-

autor"
(Lit.)

Fiscaliza
as contas
da União
(sigla)

Informa-
ção do

carimbo
postal

Equipamen-
to como a
Phoenix,
da Nasa

Cidade (?):
Campo
Grande
(MS)

O produto
luxuoso,
por seu
valor 

Estado da
Usina de

Itaipu
(sigla) 

Letra
símbolo do
tamanho

médio

Peça de
moinhos
de ventos

(pl.)

O mais 
alto 

grau na
capoeira 

(?) ambi-
ental, es-
tudo de e-
cologistas

Significa
"tumor",

em
"mioma" 

Parte
lateral e
móvel de

mesas

Sétima
nota da
escala

musical 

Tecido de
vestidos

elegantes

Cidade da
Colômbia
Alça do

bule

Veículo
surgido na
2ª Guerra 

Autora
goiana do
"Poema do

Milho"

Peças de
aduelas

Tornar
menos

apertado

Filme da Marvel,
recordista de

bilheteria mundial
(2019)

Sede da diplomacia
brasileira

Margem perigosa 
em estradas

Mentiroso,
em inglês

Inclusive;
também 

Usar de bai-
xeza (pop.)

As aparições do
 cometa Halley

Tipo de presilha 
de cabelo "Quem avi-

sa amigo
(?)" (dito) 

Ampère
(símbolo)
Black (?),

rapper

Tipo de
panqueca

(Cul.)

"Leis", 
em CLT 

Parente
dificil-
mente

conhecido
em vida

(?) romântico: é co-
mum em novelas (TV)
(?) o verbo, intenção

do supersincero

Carteado
popular

em Minas
Gerais

(?) expressa, estrada
de alta velocidade
"Livrai-nos do (?)",
frase do pai-nosso

ILB
VITORIAREGIA

ANGARIARTCU
AMBRASOL
DATASONDA

MORENACREPE

RACAROPR
MESTREAPAS

UYIMPACTO
LARION
TATARAVOA

JIPEAMAL
METSCALI
ALARGARIZ
TABUASSEDA

CORACORALINA

4/brás — jipe — liar. 5/truco. 6/apelar — morena. 12/cora coralina.

RECEBEMOS O CORRESPONDENTE AO QUE DAMOS
No mundo regido por Deus, ninguém engana nem é en-

ganado. Na verdade, estamos num mundo sem roubos, um 
mundo de amplas perspectivas, um mundo 

onde se efetua rigorosa presta-
ção de contas. Quem dá, rece-

be; quem rouba, é roubado; 
quem atira algo a outrem, re-
cebe o troco. Todos os fatos e 

todas as coisas partem de nós 
mesmos e voltam para nós.

Lembro bem de quando eu era mais nova, que o úni-
co modelo de biquíni que usávamos era o tradicional su-
tiã cortininha com a calcinha de amarrar nos lados e surgiu 
uma nova tendência: a dos sutiãs com alça mais larga. Am-
bos os modelos são atemporais, ainda são usados e preferi-
dos de muitas mulheres, mas felizmente cada vez mais ve-
mos novas opções surgindo. Vamos ver algumas?

Há alguns anos comentei aqui que a calcinha asa-delta 
estava voltando, você lembra? Aos poucos as mulheres fo-
ram aderindo e nesse ano o modelo chega em peso. Usar 
calcinha baixa está com nada! Se não quiser comprar uma 
calcinha nova, puxe levemente a sua para cima. Esse tru-
que até alonga a silhueta!

As calcinhas estão mais larguinhas do lado também, 
quase parecendo calcinhas de roupa íntima mesmo. Os 
modelos hot pant também continuam com tudo!

Os sutiãs aparecem nos modelos mais variados, mas 
existem algumas características que vemos ver em peso: 
modelos parecidos com sutiãs de roupas íntimas, laços 
frontais e alças retas substituindo o modelo de frente única 
(muitas mulheres preferem porque assim conseguem es-
conder a marquinha por baixo das blusas).

Outra tendência que tenho observado muito é a dos 
modelos mais lisos, sem estampas. Isso acontece porque 
muitos têm aparecido em tecidos brilhosos ou com textu-
ras, que por si só já são o detalhe.

Para completar, além das tradicionais e lindas saídas 
de praia combinando com o biquíni, muitas fashionistas 
têm aderido a uma boa e velha camisa! Isso mesmo! Vale 
inclusive pegar uma camisa masculina, que fica largona e 
mais comprida, podendo ter a manga dobrada para com-
pletar uma moda praia cheia de estilo!

TENDÊNCIAS DE MODA PRAIA 
para o verão 2021/2022
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Máscara 

Pantene 600ml

Tintura 

Beauty Color

R$ 24,90

Desodorante Nivea

Aerossol - 150ml 

R$ 

R$ 

10

10

,09

,95

Repelente Xô Inseto

Loção 200ml 

R$ 12,75

Shampoo 

Johnson's Baby 200ml

R$ 10,99

Protetor Solar 

Anasol FPS 30-120g 

R$ 22,90 Av. Maravilha, 316, sala 01, Maravilha - SC

49 3664 0528

Vitrine

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

Leane, que seu aniversário 
seja uma festa e a sua vida 
uma constante felicidade. 
Parabéns! 

Aline, feliz aniversário! Que 
todas as coisas boas desse 
mundo aconteçam pra você. 
Parabéns. 

Eliandra, Feliz aniversário! 
Muitas felicidades, amor, saúde 
e sucesso sempre.

Regina, 
Parabéns! Que 
o seu dia seja 
leve, divertido, 
e que haja 
motivos de 
sobra para 
agradecer. 

Silvia, Parabéns! muitos aprendizados, 
felicidade e amor no coração. Felicidades. 

Vanessa, 
você merece 
tudo de 
maravilhoso. 
Parabéns 
por mais 
um ano! 
Felicidades.
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

RECIPROCIDADE
Reciprocidade é um substantivo feminino que sig-

nifica mutualidade, representando a característica do 

que é recíproco. Reciprocidade significa dar e rece-

ber, por isso, é uma condição essencial para a quali-

dade das relações entre as pessoas.

Na vida de relações, a reciprocidade é o cami-

nho mais seguro para o amor. Ela pode ser simboliza-

da por uma balança em cujos pratos são depositados 

tudo aquilo que cada um oferece para nutrir o relacio-

namento: interesse, cumplicidade, respeito, atenção, 

carinho e vários outros ingredientes que irão garantir 

o equilíbrio deste relacionamento. 

Por meio da reciprocidade, temos a nítida sensa-

ção de pertencimento, de que somos amados, prote-

gidos e respeitados. Do contrário, quando não houver 

reciprocidade, naturalmente as pessoas irão se afas-

tar, pois o dar e receber não está em equilíbrio. 

Pessoas recíprocas correspondem-se moral, emo-

cional, espiritual e energeticamente. 

Os magoados não conseguem ser recíprocos em 

suas relações, sejam elas sociais, familiares ou afeti-

vas. São traumatizados por velhas emoções e assom-

brados por memórias infelizes. Não conseguem sentir 

o pertencimento ao contexto no qual estão inseridos 

nem são capazes de comunicar isso aos outros, trafe-

gando entre a sua inadequação e a revolta. 

É necessário perdoar-se, soltar o passado e reali-

zar o autoencontro. O perdão acontece quando a gra-

tidão toma conta do coração. Quem está preenchido 

do próprio afeto, consegue ser recíproco espontane-

amente. 

Pessoas recíprocas, seja na amizade, na vida fami-

liar e na vida amorosa, escolheram amar com lealda-

de e comprometimento, são apoiadores naturais que 

focam na melhor parte dos que amam, e por isso tor-

nam-se preferidos e amados por todos. 

Então, vamos colocar mais reciprocidade nos nos-

sos relacionamentos? E se ela estiver faltando, ques-

tione-se, avalie como está o equilíbrio desta balan-

ça. O seu relacionamento ficará muito mais saudável 

quando a balança da reciprocidade estiver bem equi-

librada. 

VOLUNTARIADO
Lions Clube Maravilha Oeste empossa 
novos membros 

O Lions Clube Maravi-
lha Oeste empossou três no-
vos companheiros na noite 
de terça-feira (23). Os no-
vos membros são Izabel Fe-
lippin, apadrinhada por Ber-
lim Felippin, Simone  Silveira 
Garcia apadrinhada por Ida 
Rauber  e Fausto  José Spezia 
que tem Lairton Mallmann 
como padrinho. Durante a 
cerimônia, realizada na sede 
do Clube de Lions, a compa-
nheira Arceli Nicolodi, pre-
sidente de Divisão A3, re-
presentou a governadora do 
distrito LD8 DG Ileni Royer.

“Com a celebração de 
posse, os nossos novos as-
sociados se juntam e se co-
nectam ao servir que vem 
do coração, com todos os 
valorosos leões em nos-
sos clubes, que já estão co-
nectados no servir em suas 
comunidades. Sejam to-
dos bem-vindos à nossa fa-
mília Lions”, destacaram os 
companheiros do clube. 

Fotos: Divulgação

Novos associados ao lado dos padrinhos

Cerimônia de posse foi na sede do Clube de Lions 

CARINE ARENHARDT 

Tradicional em Maravi-
lha, a campanha de Natal 
organizada por Nelson Sal-
min, popular Palito, terá 
mais uma edição realiza-
da neste ano. O objetivo é 
arrecadar doces e brinque-
dos para crianças carentes 
dos municípios de Maravi-
lha, São Miguel da Boa Vis-
ta, Flor do Sertão e Tigri-
nhos. 

Salmin já organiza a 
campanha há mais de 20 
anos, contando com o 
apoio de vários parceiros. 
Neste ano, a campanha tem 
como parceiros o Corpo de 
Bombeiros, PS do Brasil, 
Cinquentões, Lions Clube 
Maravilha e imprensa local.

EDIÇÃO 2021 Comunidade pode doar doces e brinquedos que serão 
entregues em Maravilha e municípios da região 

Nelson Salmin organiza 
tradicional campanha de Natal 
para crianças carentes

Nelson Salmin organiza a campanha há mais de 20 anos

Arquivo pessoal 

PONTOS DE 
ARRECADAÇÃO

Os pontos de arrecada-
ção são PS do Brasil, quar-
tel do Corpo de Bombeiros, 

Mega Variedades e Esca-
pamentos Tricolor. As doa-
ções podem ser feitas pela 
comunidade até o dia 24 
de dezembro, último dia de 

entrega dos presentes para 
as crianças. Conforme Nel-
son Salmin o objetivo é tor-
nar o Natal dessas crianças 
mais feliz.
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CAMILLA CONSTANTIN

Com a chegada do fim de ano muitas fa-
mílias começam a planejar as férias, com 
programação de roteiros e despesas. De 

forma preventiva e para garantir maior seguran-
ça no trânsito, é indispensável fazer a revisão do 
carro antes de viajar, afinal, um veículo com a 
manutenção em dia dificilmente vai te deixar na 
mão.

A equipe da Pro Car Mecânica Automotiva 
afirma que a revisão é necessária para o bom 
funcionamento do automóvel, sem contar que 
é uma economia para o bolso, pois pode evitar 

Revisar o carro antes 
de viajar garante 
maior segurança

FÉRIAS CHEGANDO
Pro Car Mecânica 
Automotiva fica 
localizada na Avenida 
Sete de Setembro

problemas maiores mais adiante. 
Os itens primordiais são os freios, óleos em 

geral e os filtros. “Isso é o básico”, esclarecem. A 
avaliação na Pro Car, localizada na Avenida Sete 
de Setembro, dura em média duas ou três horas. 

O atendimento é feito de segunda a sexta-fei-
ra, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 18h, e aos sába-
dos, das 8h às 11h30. “Estamos à disposição para 
orçamentos, sem compromisso. Trabalhamos 
com comprometimento e responsabilidade, dan-
do garantia do serviço feito”, destacam. 

Fo
to

s: 
Ca

m
illa

 C
on

st
an

tin
/ O

 L
íd

er

Freios, óleos e filtros são os principais itens verificados

Avaliação dura aproximadamente 2h30
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O Sicoob Credial comemo-
rou ontem (26) 37 anos de cons-
tituição. Originalmente deno-
minada Cooperativa de Crédito 
Rural Auriverde – Credial, tra-
balhando sob os princípios co-
operativistas, compartilhando 
resultados, com recursos que 
permanecem na região e tam-
bém proporcionando soluções 
financeiras adequadas e justas 
aos associados.

Conforme o presidente do 
Sicoob Credial, Hermes Bar-
bieri, “ao completar 37 anos de 
constituição, queremos home-
nagear os 28 sócios-fundado-
res que em 1984 acreditaram 
que tudo é possível quando se 
une forças, destacando 12 só-
cios-fundadores em memória”. 
Ano após ano, a cooperativa se 
desenvolveu e hoje conta com 
mais de 38 mil associados, uni-
dos em prol da inclusão social 
e financeira às comunidades 
em que o Sicoob está inserido. 

Atualmente com sede 
em Cunha Porã, a cooperati-
va também está presente com 

pontos de atendimento em 
mais oito municípios em San-
ta Catarina, sendo dois em Ma-
ravilha, São Carlos, Cunhataí, 
Iraceminha, São José do La-
ranjal (atendimento três vezes 
por semana), Flor do Sertão, 
São Miguel da Boa Vista, Santa 
Terezinha do Progresso, Tigri-
nhos. Além de pontos de aten-
dimento em três municípios 
do Rio Grande do Sul, sendo: 
Três de Maio, Campo Novo e 
Boa Vista do Buricá. 

Para o presidente, onde 
existe o cooperativismo com 
certeza há desenvolvimento e 
transformação de habilidades 
individuais em resultados co-
letivos, que não seriam atingi-
dos apenas com esforço pró-
prio. “O cooperativismo nos 
ensinou a dar valor à contri-
buição, a trabalhar em equipe, 
a ajudar quem necessita e hoje 
podemos observar o quan-
to crescemos através dessa for-
ça que une pessoas em prol de 
um objetivo em comum”, finali-
za Barbieri.

ANIVERSÁRIO Cooperativa conta atualmente com 38 mil associados

Sicoob Credial completa 37 anos 
de constituição

Fotos: Divulgação

Ao todo, foram 28 sócios-fundadores

RESTAURAÇÃO

Município licita obras com reparos profundos em pontos críticos 
de ruas e avenidas
CARINE ARENHARDT 

A prefeitura lançou um edi-
tal para contratação de em-
presa que vai executar servi-
ços de remendos profundos 
na Avenida Sete de Setembro, 
Rua São Francisco e Rua Pre-
feito Albino Cerutti Cella, na 
área central de Maravilha. O in-
vestimento deve ser de apro-
ximadamente R$ 235 mil. 

Conforme o diretor de trân-
sito, Cleber Pertussatti, na Ave-
nida Sete de Setembro a obra 
será na esquina com a Rua 
José Leal Filho, nas proximi-
dades do campo do CRM e 
na Rua Prefeito Albino Cerut-
ti Cella no trecho após o semá-
foro, em direção a Pitol. Já o tre-
cho da Rua São Francisco fica 
na lateral da Escola João XXIII. 

O diretor de trânsito expli-
ca que esses trechos já recebe-

ram outros reparos, no entanto 
o trabalho não teve durabili-
dade. “Esses trechos são lo-
cais onde já foram realiza-
das outras manutenções mais 
superficiais, com substitui-
ção da camada superior, mas 

pela inconsistência do terre-
no é necessária uma interven-
ção maior. Será retirada toda 
a base, com a remoção desse 
material que causa instabilida-
de, sendo então substituído por 
um material que deixa o local 

mais adequado para nova pavi-
mentação”, explica Pertussatti. 

A obra no trecho da Ave-
nida Sete de Setembro atende 
a uma Indicação do vereador 
Sérgio Bourscheid, aprova-
da na Câmara de Vereadores.

Trecho da Avenida Sete de Setembro que vai receber o remendo profundo

Trecho da Rua São Francisco, ao lado da escola João XXIII

Trecho da Rua Prefeito Albino Cerutti Cella

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder
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ENTÃO É NATAL Banda Marcial Cidade das Crianças e coreógrafas se apresentaram nas principais ruas da cidade. 
Show continua na semana que vem

Apresentações de Natal prendem atenção 
do público nas ruas de Maravilha
CLEITON C. FERRASSO

O show não pode pa-
rar! A fim de levar a magia 
do Natal aos moradores de 
Maravilha, apresentações 
temáticas iniciaram quar-
ta-feira (24). Em cima de 
um caminhão todo decora-
do, a Banda Marcial Cidade 
das Crianças tocou músi-
cas natalinas e as dançari-
nas apresentaram suas co-
reografias. 

A apresentação come-
çou por volta das 19h, em 
frente à Praça da Igreja Ma-
triz. O público que esta-
va ali perto acompanhou e 
aproveitou para filmar e ti-
rar fotos. Foram tocadas 
duas músicas em pontos di-

ferentes da cidade: na Pra-
ça, na Avenida Araucária e 

finalizando na Rua Coberta.  
Ontem (26) teve apre-

sentação da oficina de Dan-
ça. As apresentações tem 

Banda tocou músicas natalinas conhecidas

 Caminhão foi decorado para o evento

Apresentações foram realizadas nas principais ruas

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder NOVAS APRESENTAÇÕES:

01 de dezembro – Zumba
01 de dezembro – Exposição dos 
trabalhos de artesanato e pintura em 
tecido das 18h às 20 horas na Praça 
Matriz
03 de dezembro – Acordeon e violão
08 de dezembro – Ballet (Inicia na Praça 
Matriz e finaliza no Espaço Criança 
Sorriso)
10 de dezembro – Coral
13 de dezembro – Danças do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos
15 de dezembro - Músicas do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos

início às 19h e seguem nas próximas semanas. 
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MUNICÍPIOS

A Secretaria Municipal de 
Saúde de Tigrinhos realizou na 
manhã desta quinta-feira (25), 
a 5ª Conferência Municipal de 
Saúde Mental. O tema central 
deste ano foi: A Política de Saú-
de Mental como Direito: Pela 
defesa do cuidado em liberda-
de, rumo a avanços e garantia 
dos serviços da atenção psicos-
social no SUS.

O evento ocorreu no audi-
tório Câmara de Vereadores e 
Secretaria da Agricultura con-
tou com a participação dos pro-
fissionais de saúde, autoridades 
municipais e usuários dos pro-
gramas. O objetivo principal foi 
propor diretrizes para a Formu-
lação da Política Nacional de 
Saúde Mental e o fortalecimen-
to dos programas e ações de 
Saúde Mental para todo o terri-
tório Nacional. 

O projeto Educar para 
combater o Aedes Aegyp-
ti foi desenvolvido pela Se-
cretaria de Saúde juntamente 
com a Secretaria de Educa-
ção de Cunha Porã, envol-
vendo a escola Núcleo Nú-
mero Um, EEF Tiradentes, 
EEB Patrício João de Olivei-
ra, EEF Tupinambá. O obje-
tivo do projeto foi desenvol-
ver atividades educativas no 
controle do Aedes Aegypti. 

Como forma de incentivo 
cada escola participante rece-
beu um conjunto de quatro li-
xeiras para coleta seletiva de 
100 litros com suporte. Tam-
bém foi desenvolvida uma ati-
vidade onde o desafio foi à 
criação de um vídeo, em que 
cada aluno, das turmas ven-

cedoras recebeu uma squee-
ze com o slogan do projeto.

Depois de avaliação re-
alizada pelo Conselho Mu-
nicipal de Saúde, Secreta-
ria de Saúde, Secretaria de 
Educação, Esporte e Cultu-
ra, Sala de Situação de Vigi-
lância e Controle do Aedes 
aegypti e o Setor de Vigilân-
cia Epidemiológica-Zoono-
ses da Regional de Saúde de 
Chapecó, os resultados foram 
os seguintes: vencedor mo-
dalidade 1: 2º ano Vesperti-
no - EEF Tiradentes; moda-
lidade 2: 3°ano 2 Vespertino 
- EEB Patrício Joao de Olivei-
ra; modalidade 3: 8ºano Ma-
tutino - EEF Tupinambá; e 
da modalidade 4: 2ºano21 - 
EEB Patrício Joao de Oliveira. 

O Núcleo Escolar Prof. Maria 
Olinda Hermann de Iraceminha 
pelo terceiro ano participa do 
projeto da Associação Brasileira 
de Conscientização para os peri-
gos da Eletricidade (Abracopel). 
Neste ano teve sete alunos clas-
sificados na categoria desenho 
01 e na categoria 02. A professora 
Margarete Wojinski incentiva to-
dos os anos os alunos a criar de-
senhos para concorrer o projeto. 

O engenheiro e diretor da 
Abracopel, Edson Martinho, fa-
lou da importância da professo-
ra Margarete que acredita na im-

portância do projeto e consegue 
transmitir essa emoção e motiva-
ção para os alunos. O resultado é 
sempre este: alunos vencedores 
ou classificados e totalmente 
conscientizados sobre os riscos 
que a eletricidade apresenta. 

Os alunos premiados fo-
ram: Nathália Szareski, (2º lu-
gar regional e 4º nacional); 
categoria 1: Guilherme Mom-
bach, José Ricardo Debona, 
Nayara Foresti, Antony Stie-
ven, Isabela Peron e Bru-
no Grando; e na categoria de-
senho 2: Gabrieli Szareski. 

Na terça-feira (23), foi di-
vulgada a Portaria 475/SEF, in-
formando que os  municípios 
contemplados com os recur-
sos do Estado no evento rea-
lizado em Cunha Porã com o 
governador em exercício, De-
putado Mauro de Nadal, no úl-
timo dia 10 de novembro, foram 
autorizados. Tigrinhos será con-
templado com o repasse de R$ 
4.859.607,53 para a execução de 
pavimentação asfáltica no tre-
cho que liga Tigrinhos até a di-

visa com Bom Jesus do Oeste.
O prefeito Derli de Oliveira, 

agradece o apoio dos envolvidos 
em especial a todos os vereado-
res que contribuíram para garan-
tir o recurso ao município. “Essa 
sem dúvidas será uma importan-
te obra de infraestrutura que ire-
mos realizar além de melhorar a 
qualidade da trafegabilidade dos 
usuários a obra também irá con-
tribuir para o desenvolvimento, 
fomentando a economia da nos-
sa cidade e da região”, destaca.

O prefeito de Flor do Ser-
tão, Sidnei José Willinghöfer, 
nomeou Rosmari Zanella como 
a nova secretária de Adminis-
tração. O posto estava vago des-
de o início deste ano, quan-
do Leandro Neuhaus assumiu 
a Secretaria de Educação. Ros-
mari é servidora pública desde 
outubro de 2015, quando atuou 
como secretária do Centro 
Educacional Padre Luis Muhl. 
Desde janeiro de 2017 ela es-
tava à frente da tesouraria.

Segundo o prefeito, com 

esta definição está comple-
ta sua equipe de governo para 
este segundo mandato à fren-
te do Executivo. “Tivemos al-
gumas mudanças na equipe, 
realocando alguns colabora-
dores, com o objetivo de conti-
nuar prestando um bom servi-
ço à população local”, informa 
Willinghöfer. Para Rosmari, as-
sumir a Secretaria de Adminis-
tração é um desafio enorme, 
mas também uma oportunida-
de para contribuir de forma sig-
nificativa com o município. 

SAÚDE Assuntos referentes à Saúde Mental foram discutidos e propostas 
foram elaboradas analisando as prioridades e necessidades do município

Conferência Municipal de Saúde 
Mental foi realizada em Tigrinhos

Evento contou com a participação de profissionais de saúde, autoridades e usuários dos programas

A secretária de Saúde Salete 
Johner, destaca que a conferên-
cia é o momento oportuno para 
expor as necessidades da saúde 
pública. “O tema da 5° conferên-
cia é ideal para debatermos nes-
te período pós-pandemia em que 
estamos vivendo, a saúde men-
tal da população foi muito afeta-
da com todas essas mudanças no 
modo de viver”, frisa Salete.

Na etapa municipal foram 
debatidos os assuntos referentes 
à Saúde Mental, em seguida for-
maram-se grupos para elaborar 
propostas, analisando as prio-
ridades e necessidades do mu-
nicípio, baseadas nos eixos da 
conferência. 

Conforme a coordenadora 
do evento e psicóloga Daniela 
Beduschi Mattei, a realização da 

conferência é importante para 
garantir os cuidados em saúde 
mental já realizado e também 
para promover melhorias que 
impactem a qualidade de vida e 
o bem estar dos cidadãos. Após 
discutir os eixos, os grupos apre-
sentaram as suas propostas que 
serão concentradas e encami-
nhadas para a etapa macrore-
gional da conferência.

PREVENÇÃO
Colaboradores da Auriverde participam da 16ª Sipat

Entre os dias 22 á 26, a Coo-
perativa Regional Auriverde re-
alizou em conjunto com a Co-
missão Interna de Prevenção de 
Acidentes (Cipa), há 16° Sema-
na Interna de Prevenção de Aci-
dentes do Trabalho (Sipat), abor-
dando temas de prevenção à 
exposição a riscos de acidentes 
e qualidade de vida aos colabo-
radores. Durante a semana teve 
diversas palestras sobre o tema 

ergonomia no trabalho, e pre-
venção a riscos em transporte e 
manuseio de cargas e uso corre-
to dos EPI’S, com a participação 
da fisioterapeuta Carla Henchen.

O lema da Sipat deste ano foi 
“Trabalhar com segurança é va-
lorizar a vida”, com isso os fun-
cionários puderam refletir so-
bre a importância da segurança 
do trabalho no dia a dia para 
que não aconteça acidentes. Exposição a riscos de acidente qualidade de vida foi um dos temas abordados

Alunos receberam certificado de participação 

Alunos receberam uma squeeze com o slogan do projeto

INFRAESTRUTURAFLOR DO SERTÃO

CUNHA PORÃ

EDUCAÇÃO

Autorizado a execução 
do asfalto de Tigrinhos 
a Bom Jesus do Oeste

Rosmari Zanella é a nova 
secretária de Administração

Projeto para combater o Aedes 
Aegypti foi desenvolvido 

Conhecidos os vencedores 
do concurso Abracopel 

Fotos: Divulgação
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MUNICÍPIOS

Sempre preocupado com 
o bem-estar da população e 
com objetivo de fazer com que 
o município prospere o prefei-
to de São Miguel da Boa Vis-
ta, Vanderlei Bonaldo, esteve 
em Brasília na última sema-
na. Bonaldo realizou as visitas 
acompanhadas dos prefeitos 
de Flor do Sertão, Sidnei José 
Willinghöfer e Prefeito de Ri-
queza, Renaldo Mueller. 

Os três prefeitos visita-
ram os gabinetes dos depu-
tados federais Caroline de 
Toni (PDT), Celso Maldaner 
(MDB), Darci de Matos (PSD), 
Ângela Amin (PP), Ricardo 
Guidi (PSD), Rodrigo Coelho 
(Podemos), Carmen Zanot-
to (Cidadania) e Fabio Schio-
chet (PSL). Eles também esti-
veram no gabinete do senador 
Jorginho Mello (PL) e Esperi-
dião Amim (PP) onde foram 
recebidos por suas assessoras.

A Secretaria Municipal de 
Educação de Tigrinhos rea-
lizou nos dias 16 e 19 de no-
vembro, uma capacitação 
com os profissionais da Edu-
cação sobre a violência con-
tra a criança e o adolescen-
te. O curso foi ministrado 
pela profissional Andréia Co-
radi, no auditório da Câma-
ra Municipal de Vereadores 
e Secretaria da Agricultura.

Os educadores recebe-
ram informações sobre o 
combate a violência infanto-
-juvenil, seja ela física, psi-
cológica ou sexual. Confor-
me a secretária de Educação, 

Estela Schafer, as ações pre-
ventivas desenvolvidas nas 
escolas contribuem para evi-
tar a violação dos alunos.

A rede municipal de en-
sino conta com o apoio da 
rede de atendimento de pro-
teção à criança e adolescen-
te, que vem a somar com o 
trabalho preventivo realiza-
do pelos professores. Ao ser 
observado qualquer altera-
ção suspeita no comporta-
mento dos alunos, como di-
ficuldade de aprendizagem, 
isolamento, entre outros si-
nais, a Secretaria encaminha 
o caso ao Conselho Tutelar. 

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA Durante a viagem o chefe do Executivo visitou 
deputados federais e senadores para tratar sobre verbas para o município 

Prefeito Vanderlei Bonaldo 
pleiteia recursos em Brasília

Deputada Caroline de Toni recebeu a visita dos prefeitos 

Andréia repassou as orientações aos professores de como agir nestes casos

TIGRINHOS
Educadores participam 
de capacitação sobre 
violência infanto-juvenil

Bonaldo frisa que no ga-
binete do senador Jorginho 
Mello ele tratou sobre um re-
curso de R$ 400 mil que está 
em tramitação. As equipes téc-
nicas do senador e da prefeitu-
ra estão trabalhando para a li-
beração do recurso que será 
para investir na infraestrutura 

do município. O prefeito tam-
bém a pedido do vice-prefei-
to Jairo Luft, Bonaldo visitou o 
gabinete do deputado federal 
Pedro Uczai (PT).

Durante a viagem o pre-
feito esteve na sede da Confede-
ração Nacional dos Municípios 
onde tratou de diversos assuntos 

que dizem respeito ao município. 
“Protocolamos ofícios com so-
licitações nas mais diversas áre-
as e também ofício para deputa-
dos e senadores se posicionarem 
favoráveis à desoneração de in-
sumos agrícolas bem como a 
regulamentação da importa-
ção de leite”, ressalta.

Fotos: Divulgação
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COTIDIANO

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

Um caminhão dos Cor-
reios tombou na BR 282 na tar-
de de terça-feira (24) entre São 
Miguel do Oeste e Maravilha. O 
Corpo de Bombeiros e a Polícia 
Militar foram acionados e pres-
taram os primeiros atendimen-
tos. O acidente aconteceu na 
altura da Linha Santo Expedito.

Duas pessoas que ocupa-
vam o caminhão foram ava-
liadas pelos socorristas e re-
cusaram condução ao Pronto 
Socorro, tendo em vista que 
não haviam sofrido ferimentos, 
apenas algumas escoriações.

TRANSTORNOPREJUÍZO

ILEGALIDADE

Caminhão tomba e interrompe 
trânsito na BR-282

Temporal causa destruição 
em Xanxerê

Polícia Militar apreende carregamento 
de vinho em Romelândia

Veículo estava carregado com produto da argentina e 
foi recolhido

ATENÇÃO NAS VIAS PÚBLICAS

Olá amigo leitor!
Cada vez mais vemos o movimento nas nossas vias públi-

cas aumentarem, pessoas trabalhando, indo para o serviço ou até 
mesmo para seu lazer.

E nessa perspectiva a atenção no trânsito acaba tendo que 
ser ainda maior, uma pequena fração de tempo pode ser deter-
minante para você se envolver em um acidente de trânsito ou evi-
tá-lo.

Algumas vezes, não por sua culpa, mas por terceiros desaten-
tos ou imprudentes, a situação acaba se agravando e o infortú-
nio será inevitável, porém, mesmo assim, pode-se diminuir suas 
consequências com atitudes rápidas que demandam uma verifi-
cação ligeira do cenário da via pública para poder fazer a mano-
bra correta. Por isso, atenção total no momento de dirigir.

A utilização de celulares, causa mais comum que furta a 
atenção do motorista, é, por vezes, caracterizada nos acidentes 
de trânsito. 

Outras tecnologias embarcadas também acabam prejudi-
cando a dirigibilidade dos motoristas, uma vez que, com o veículo 
ainda em movimento, acabam prestando atenção, por exemplo, 
em trocar ou colocar alguma música, e, repetindo, esse pequeno 
espaço de tempo pode ser determinante para um acidente.

Então, fica a dica, quando for dirigir tenha atenção total na 
via em que você está trafegando.

Tenham todos uma boa semana. 

A Polícia Militar flagrou um veículo carregado com 
vinho contrabandeado por volta das 7h de quarta-fei-
ra (25), na Linha São João Batista, em Romelândia. 

Conforme a Polícia Militar, a guarnição em rondas 
avistou um veículo com problemas mecânicos. Dentro 
do automóvel havia 50 caixas de vinho da Argentina, 
de forma ilegal. O condutor disse que carregou o vinho 
em Dionísio Cerqueira e iria descarregar em Maravilha.

O veículo foi recolhido e o vinho entre-
gue na Receita Federal em Dionísio Cerqueira.

Xanxerê está entre os mu-
nicípios que mais teve estra-
gos provocados pelo temporal 
da noite de quinta-feira (25) no 
Grande Oeste catarinense. Em 
algumas localidades do interior, 
a Defesa Civil sequer conseguiu 
acessar devido às árvores caídas 
sobre a rede elétrica e sobre a via.

De acordo com o mete-
orologista do grupo WH Co-
municações, Piter Scheuer, 
a região pode ter sido atingi-
da por um tornado. O cená-
rio está sendo estudado em ra-
zão do prejuízo na localidade. 

Polícia Militar

DEFINIDO Espaço é temporário, já que Polícia Civil vai construir 
Complexo de Segurança ao lado da Defesa Civil no município

Delegacia Regional recebe pintura e 
será inaugurada no dia 10 de dezembro 
EDERSON ABI

A sede da Delegacia Regio-
nal de Maravilha será na Rua 
General Osório, no centro de 
Maravilha, ao lado do Restau-
rante Zatt. A estrutura é uma 
casa, que foi pintada em preto, 
e será temporária, como a Rá-
dio Líder adiantou em entrevis-
ta recente com o delegado Joel 
Specth. 

De acordo com o prefeito 
Sandro Donati, a inauguração 
será no dia 10 de dezembro, 
com a possível participação do 
governador de Santa Catarina, 
Carlos Moisés. 

A 31ª Delegacia Regional 
terá quatro delegados e delega-
cias especializadas. Ainda, vai 
atender os municípios de Ma-
ravilha, Cunha Porã, Palmitos, 

Local é uma casa e está sendo adaptado para receber delegacia

Celso Ledur/WH Comunicações

Pinhalzinho e Modelo, Flor do 
Sertão, Iraceminha, São Miguel 

da Boa Vista, Tigrinhos, Sauda-
des, Nova Erechim, Caibi, Ser-

ra Alta, Sul Brasil e Bom Jesus 
do Oeste.

Rodovia precisou ser bloqueada para retirada do caminhão da pista

Marcos Lewe/WH Comunicações

O caminhão transitava no 
sentido São Miguel do Oes-
te a Maravilha, quando saiu 
de pista, atingiu algumas pe-
dras em um paredão e tom-

bou. O veículo ficou sobre a 
pista e por conta dos traba-
lhos de remoção o trânsito pre-
cisou ser totalmente bloque-
ado por mais de duas horas.Além de árvores arrancadas, vento forte derrubou estruturas inteiras

Divulgação
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BARRA MANSA
O locutor de rodeios 
José Rodrigues Pereira 
morreu no dia 23 de 

novembro, aos 68 anos. 
Com o nome artístico de Barra 

Mansa, durante mais de 30 anos foi a voz 
oficial do rodeio de Barretos. Ele tinha sido 
submetido a uma cirurgia de emergência 
para tratar uma hérnia.

LOU CUTTEL
O ator Lou Cuttel morreu 
no dia 22 de novembro, 
aos 91 anos. Ficou 

conhecido por participar de 
séries de renome, como 

Seinfeld e Grey’s Anatomy. Cutell fez ainda 
filmes como Querida, Encolhi as Crianças, 
entre outros.

GENOVEVA GOPINGER LAZZARI
Faleceu no dia 20 de novembro, no 
Hospital São Lucas de Guaraciaba, aos 
91 anos. Seu corpo foi velado na Casa 

Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal.

WILSON LUIZ RIBAS
Faleceu no dia 20 de novembro, no 
Hospital São José, aos 72 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal 
de Maravilha e sepultado no cemitério 
municipal de Maravilha.

ALICE KLEIN HOFFMANN
Faleceu no dia 20 de novembro, no Hospital 
São Lucas de Guaraciaba, aos 95 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja da Linha Welter e 
sepultado no cemitério da comunidade.

RUAN FELIPE BORTOLINI
Faleceu no dia 22 de novembro, no Hospital 
Regional de Chapecó, aos 17 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja da Linha Índio, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

ANDRÉ DRESCHER
Faleceu no dia 22 de novembro, no Hospital 

OBITUÁRIO
de Cunha Porã, aos 95 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil da Linha Vera Cruz Alta 
e sepultado no cemitério da comunidade. 

ELIO FERREIRA
Faleceu no dia 22 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária de 

São Miguel da Boa Vista e sepultado no 
cemitério de São Miguel da Boa Vista. 

BRAIAN GABRIEL DE LIMA DOS SANTOS
Faleceu no dia 24 de novembro, no Hospital 
Regional de Chapecó, aos quatro dias 
de vida. Seu corpo foi velado na Casa 
Mortuária de Anchieta e sepultado no 
cemitério municipal.

ESPORTE
INÉDITO: foram 10 medalhas neste ano, sendo nove ouros e uma prata

Equipe maravilhense bate recorde em paraolimpíadas 
Jamais uma equipe de 

Maravilha conquistou tantas 
medalhas como em 2021 em 
uma Paralmpiada. Comanda-
dos pelo professor Douglas 
Lago os atletas Gabriel, Gui-
lherme Ebertz, Stefani Mar-
tins do atletismo, Leonardo 
França e Gustavo Castanha 
do badminton fizeram bo-
nito em São Paulo, nas Pa-
ralimpiadas Escolares. “En-
cerramos nossa participação 
nas paralimpiadas escolares 
2021 com a maior quantidade 
de medalhas da história para 
Maravilha”, comemora Lago.

Conforme o professor e 
treinador, em 2019 foram oito 
medalhas e agora em 2021 fo-
ram 10 sendo nove ouros e 

uma prata. “Destaque para 
Stefani Vitória Martins que 
com apenas 12 anos e em sua 
primeira participação con-
quistou três ouros e quebrou 
três recordes nas provas de 60 
metros, 150 metros e salto em 
distância”, ressalta. 

Gabriel Henrique Ebertz 
fechou sua quarta participa-
ção nas paralimpiadas com 
três ouros nas provas de 100 
metros, arremesso de peso e 

salto em distância, prova essa 
que se tornou recordista tam-
bém. Já seu irmão Guilher-
me André Ebertz conseguiu 
para maravilha três ouros nas 
provas de 1500 metros, lança-
mento de dardo e prata nos 
400 metros rasos.

No badminton Gustavo 
Castanha ficou em quarto lu-
gar e Leonardo Raí da Silva 
França foi ouro nesta moda-
lidade.

A melhor campanha tinha sido em 2019 com oito medalhas e agora foram 10

Encerramos nossa 
participação nas 

paralimpiadas 
escolares 2021 

com a maior 
quantidade de 
medalhas da 
história para 

Maravilha

professor Douglas Lago

Fotos: Divulgação 
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ESPORTE
FUTEBOL

MAIS UM

Segunda rodada do 
Campeonato Regional 
tem vários gols 

Voleibol masculino garantido na fase estadual dos Joguinhos
CINQUENTÕES
Final da Copa Celso 
Maldaner com ação social

A Copa Celso Maldaner 
foi organizada para comemo-
rar os cinco anos de funda-
ção dos Cinquentões do Clu-
be Recreativo Maravilha (CRM). 
A iniciativa não para por aí e 
com um objetivo a mais, a di-
reção dos Cinquentões de Ma-
ravilha decidiu focar o even-
to também na área social.

Para isso na final da com-
petição, no próximo domin-

go (28), o ingresso será um qui-
lo de alimento não perecível. 
Os produtos arrecadados se-
rão doados integralmente para 
a Apae Marisol de Maravilha.

Os jogos começam, às 
8h30 com a decisão do tercei-
ro lugar entre as equipes de Ira-
ceminha e Cunha Porã e de-
pois tem a decisão do primeiro 
lugar entre Grêmio da Ca-
nela Gaúcha e Palmitos. 

A fase regional dos 
Joguinhos Abertos de 
Santa Catarina foi em 
Chapecó e Maravilha ga-
rantiu duas modalida-
des na fase estadual, o vô-
lei feminino e o futebol. 

A noite de segunda-
-feira (21), foi de alegria 
para mais uma modalida-
de. O vôlei masculino tam-
bém vai poder disputar a 
fase estadual. Até então 
apenas o primeiro coloca-
do tinha o direito de ir para 
a fase seguinte e Maravi-
lha havia ficado em segun-

FUTSAL Neste sábado (27), segue a competição com mais jogos

Segunda rodada da Taça 
Posto Kakareko é realizada

Agora o vôlei masculino também vai para a fase estadual 

do lugar, na fase regional. 
Na oportunidade a 

Fesport também infor-
mou que a sede dos Jogui-

nhos mudou, antes Con-
córdia agora Criciúma.

Divulgação

Em Maravilha está em 
andamento o Campeonato 
Municipal de Futebol Suí-
ço – Taça Posto Kakareko. 
No sábado (21), teve a reali-
zação de 12 jogos, sendo no 
Recanto Piacentini e no Es-
tádio Pena Branca. 

Os resultados pela ca-
tegoria livre foram: EAN 
Construção 3 x 3 SOS Repa-
ros, Maravilha Tintas 1 x 2 
JP Metalurgica, Canarinho 
2 x 4 JS Mecanica, Jardim 
do Lago 0 x 4 Erva Daninha, 
FM Pneus 2 x 1 Realce Fo-
gões, Orlando Gesso 0 x 0 
Esportivo Bela Vista, Auto-
móveis Wilighoefer/Lava-
car 3 x 0 Fundo da Grota e 
4S Amizade 0 x 1 Red Bull. 

Pela categoria vetera-
no os resultados foram Mil 
Anos 1 x 1 Vasco da Gama 
e SER Aurora 0 x 0 Atletico 
Master. 

No naipe feminino 
ocorreram dois jogos com 
placar de Chavosas 4 x 1 4S 
Amizade e JP Metalurgica 1 
x 4 Odi sports. 

Jogos aconteceram no Estádio Pena 
Branca e no Recanto Piacentini

Tabela 3ª rodada do 
municipal

A Taça Odi Sports/Sicoob 
teve a segunda rodada realiza-
da no domingo (22). Os resul-
tados foram: Olaria 1 x 1 Rique-
za e no naipe feminino 1 a 0 para 
o Olaria,   Canarinho/Acema 2 
x 0 Esporte Clube Cunha Porã/ 
DME, em Sul Brasil pelo naipe 
feminino, Sul Brasil 1 x 0 Cunha-
taí e pelo masculino Sul Bra-
sil 2 x 1 Cunhataí e Madalozo/
Acema 1 x 0 AEPA/Palmitos. 

No naipe masculino a clas-
sificação tem o Madalozzo/Ace-
ma em 1º, em 2º AEPA/Palmitos, 
3º CME/E.C Cunha Porã, 4º Sul 
Brasil/DME, 5º Canarinho/Ace-
ma, 6º Cunhataí/DME, 7º E.C 
Olaria, 8º Ginástica/CME Rique-
za e em 9º Coroado/Romelândia. 

No naipe feminino após 

a segunda rodada a classifica-
ção é a seguinte: 1º Madaloz-
zo/Acema, 2º Olaria, 3º Sul Bra-
sil/DME, 4º Ginástica/ CME 
Riqueza, 5º Cunhataí/DME 
e 6º CME/E.C Cunha Porã. 

No domingo (28), jogam no 
Osvaldo Gomes Werner jogam 
Madalozzo x Olaria no masculi-
no e feminino, às 15h, feminino e 
17h, masculino. Em Cunhataí no 
campo do Juventude de São Ro-
que tem Cunhataí/DME x AEPA/
Palmitos, às 16h, Em Romelân-
dia na Linha Sede Ouro tem Co-
roados x Canarinho/Acema, 
também, às 16h, e em Cunha 
Porã no Tapetão jogam CME/
Esporte Clube Cunha Porã x Sul 
Brasil/DME, no naipe feminino, 
às 15h, e no masculino, às 17h.

Rodada aconteceu com todos os jogos no último domingo (22)

Divulgação
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ESPORTE

 ONEIDE BEHLING

DECISÃO 
Definidos os finalistas do Municipal de Futebol de Flor do Sertão 

No último sábado (20), a 
equipe da Administração Mu-
nicipal de Maravilha, através 
da Secretaria de Esporte, Ju-
ventude e Lazer/ participou da 
Liga Oeste Catarinense de Tê-
nis de Mesa em São Domingos.  

Com um grupo de 19 atle-
tas, os maravilhenses subiram 
ao pódio em diversas catego-
rias, tanto no naipe masculi-
no, como no feminino. “Tive-
mos 19 atletas presentes, dos 
quais pelo menos nove estive-
ram em uma competição de tê-
nis de mesa pela primeira vez. 
Alguns sequer haviam participa-
do de competições de qualquer 
modalidade”, conta Drumm. 

Segundo o treinador o novo 
grupo tem condições de repre-
sentar Maravilha em competi-

OPORTUNIDADE
Tênis de mesa possibilita inclusão de novos atletas na equipe 

Entre os novos atletas dois mesatenistas oriundos da Venezuela 

ções importantes. “São atletas 
com uma disciplina e espírito 
de cooperação muito grande, o 
que nos orgulha muito”, ressalta.

Entre os novos atletas dois 

mesatenistas são da Venezuela. 
Alain e Marianyela tiveram sua 
primeira oportunidade de com-
petir no Brasil e já subiram ao 
pódio em suas categorias. “Alain 

e Marianyela, assim como ou-
tros novos atletas, são oriundos 
da nossa parceria com o Serviço 
de Convivência e Fortalecimen-
to de Vínculos.” Finaliza Drumm.

Divulgação

No último fim de sema-
na em São José, Litoral ca-
tarinense a equipe de Bo-
cha masculina da Secretaria 
de Esporte, Juventude e La-
zer (SEJL), realizou um fei-
to que poucas modalidades 
do esporte de Maravilha já fi-
zeram. Eles conquistaram a 
medalha de terceiro lugar do 
Jogos Abertos de Santa Cata-
rina (Jasc).

A campanha foi de vitó-
ria contra Nova Trento por 3 
a 0, outra vitória contra Blu-
menau por 2 a 1 e contra Ca-
çador perderam por 2 a 0 e na 
decisão do terceiro lugar vitó-
ria pelo placar de 2 a 1 contra 
São José. 

De acordo com diretor de 
esportes de Maravilha, Edi-
nar Zardo agora a bocha faz 

No domingo (21), foi 
dia de decidir quem passa-
ria para a final do Campeo-
nato Municipal de Futebol 
de Flor do Sertão. Eram as 
partidas da volta entre Cru-
zeiro de Linha Poço Rico 
e Penharol A em um due-
lo e no outro mediram for-

ças Penharol/FAAC e Amé-
rica de Linha Pedra Branca. 

O jogo entre Cruzeiro e 
Penharol A foi na Linha Poço 
Rico Alto e o Cruzeiro já ha-
via vencido o jogo da ida e na 
volta venceu de novo, des-
ta vez por 3 a 1. Já na cidade o 
duelo entre Penharol/FACC e 

América foi mais emocionan-
te. Com jogo empatado sem 
gols até praticamente o fim, 
quando a equipe da cidade fez 
1 a 0. Com o placar a decisão 
foi para os pênaltis, já que na 
ida o América também havia 
ganho pelo mesmo placar. Nos 
pênaltis 6 a 7 para o Penharol. 

No domingo (28) aconte-
cem as partidas de ida. Na ci-
dade se enfrentam Penha-
rol/FACC x Cruzeiro e no dia 
12 de dezembro com televi-
sionamento do canal NDA-
tvEsportes, direto da Linha 
Poço Rico Alto tem o jogo 
da volta e a grande final. 

PARA POUCOS Agora a bocha faz parte do seleto grupo de modalidades 
maravilhenses que já conquistaram uma medalha em Jasc

Bocha de Maravilha conquista 
medalha no Jasc 

parte do seleto grupo de mo-
dalidades maravilhenses que 

já conquistaram uma meda-
lha em Jasc. Junto com a bo-

cha estão xadrez, atletismo e 
o handebol feminino.

Seleto grupo de modalidades maravilhense que já conquistaram uma medalha em Jasc

Divulgação

JOGO DO ANO
Chegou o dia que todos os apaixonados por futebol es-

tavam esperando! Flamengo e Palmeiras decidem a Taça Li-
bertadores da América de 2021. Fui fazer a tradicional aposta 
e, para minha surpresa, a maioria das Casas de Apostas dire-
cionam para o Flamengo como favorito. Time carioca tem a 
vantagem de não ter perdido do Palmeiras no ano. O Porco é 
bom lembrar, eliminou o Atlético-MG e São Paulo da compe-
tição. Campeão garante vaga no Mundial de Clubes do Catar. 
Hoje, às 17h, os olhos do planeta estarão voltados para o es-
tádio Centenário de Montevidéu, Uruguai.

FAVORITO 
Flamengo tem mais jogadores com capacidade de de-

cisão. Por isso, acredito que os flamenguistas vão ter-
minar o sábado festejando! Mas, futebol sabe como é… 
Quem ganhar leva a taça. Empate provoca a realização de 
prorrogação de 30 minutos. Se ainda não for suficiente, 
cobranças de pênalti para definir quem é quem na Amé-
rica do Sul.

QUE COISA
Depois do clássico Gre-Nal, são cinco jogos, com uma 

única vitória e quatro derrotas do Internacional. Segundo 
o Edenilson, está na hora de dar um passinho pra trás, ter 
humildade, ver o que tá errado porque pode ficar fora da 
Libertadores. Técnico Aguirre também afirmou que acon-
teceu uma baixa de rendimento no time. Que coisa! Será 
que o Paulo Paixão tinha razão?

CARRINHO DE MÃO 
Entendo perfeitamente a euforia dos colorados para 

a realização do evento em Maravilha. Mas é preciso cau-
tela! “Só será realizado se tudo for aprovado e liberado 
pelos órgãos competentes. Nada será feito fora da lei. 
Só com segurança! Se não, nada feito”. Mensagem envia-
da para a coluna por Moacir Ricci, um dos idealizadores 
desta aposta tradicional na cidade. “Não quero passar por 
incentivador de aglomeração neste momento”, finalizou. 
Gente, não faltarão datas. Sou da opinião que agora não é 
hora em função da pandemia.  Mas se as autoridades sa-
nitárias e em conformidade com as medidas preventivas 
adotadas liberarem, aí vamos arrumar o carrinho de mão 
e carregar os colorados.



Município licita obras com 
reparos profundos em pontos 
críticos de ruas e avenidas PÁGINA 20

Trechos são da Avenida 
Sete de Setembro e ruas 
São Francisco e Albino 
Cerutti Cella, na área 
central de Maravilha

Desafio Cicloturismo reúne mais de 300 pessoas 
PÁGINA 10

RESTAURAÇÃO 

SOLIDARIEDADE

ANIVERSÁRIO  

Nelson Salmin 
organiza 
campanha de 
Natal 

Sicoob Credial 
comemora 37 anos 
de fundação 

Comunidade pode doar doces e 
brinquedos que serão entregues para 
crianças carentes 

Cooperativa com sede em Cunha 
Porã e várias agências na região tem 
atualmente 38 mil associados

PÁGINA 18

PÁGINA 20
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