
PÁGINA 4

PÁGINAS 17 A 23

Abertura do Natal tem show itinerante e 
acendimento das luzes

Série de reportagens aponta 
eficácia da vacinação e 
superação dos desafios 
impostos pela pandemia 
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Assembleia da CDL e Associação Empresarial 
marca a eleição da nova diretoria

GESTÃO 
2022/2023 

Paulo Hubner preside a chapa eleita. 
Evento também teve prestação 
de contas e uma palestra para os 
associados 
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O QUE É ATO ANÁLOGO A PRÁTICA DO CRIME?
Estimado leitor. Você certamente já deve ter ouvido em 

“ato análogo a prática do crime”, utilizado para definir deli-
tos praticados por menores de idade.  Mas o que é o tal “ato 
análogo”? Resposta simples. Tão somente uma alteração de 
nomenclatura. Segundo nosso ordenamento jurídico, me-
nores de idade, adolescentes ou pré-adolescentes, não pra-
ticam, em tese, crime. Praticam “ato análogo a prática do cri-
me”, sendo punidos pelos seus “atos infracionais”. A realidade 
é que no meu entendimento, isto está obsoleto, totalmen-
te ultrapassado. Vamos lá: Os jovens de hoje são muito mais 
evoluídos do que os jovens de minha própria época. A mo-
dernidade, o acesso às informações, mudou muito. E não me 
venham dizer que estes “anjinhos” não sabem o que estão fa-
zendo. Sabem sim, e muito bem! E esta é a grande revolta de 
muitos, inclusive operadores do direito. A sensação de impu-
nidade nos atinge, como sociedade civil organizada, até por-
que os menores infratores não ficam mais de três anos guar-
dados. Aliás, eles sequer ficam presos. São submetidos a uma 
sanção chamada “internação”. Sabem o que penso? A lei pre-
cisa ser alterada com urgência. A coletividade não suporta 
mais ver menores de idade praticando toda a sorte (ou azar) 
de crimes, matando, roubando, delinquindo de forma con-
tumaz, e ser submetidos a uma mera “internação”. A redução 
da maioridade penal passa necessariamente por esta altera-
ção legal. A sociedade precisa ter mais segurança em relação 
a isto. Há menores que quando são pegos delinquindo, dizem 
de cara: Sou menor! Os policiais chegam a se sentir impoten-
tes frente à tal situação. 

CASO DO POLICIAL NEIFE WERLANG
Digo isto, que escrevi acima, principalmente por conta do 

brutal assassinato contra o policial civil Neife Werlang. Morto 
por duas menores de idade, uma delas sua própria filha, e ao 
que consta tendo participação (ou até mesmo coautoria, não 
se sabe) de dois menores, que foram vistos após a prática do 
crime, perambulando pela via pública como se nada tives-
se ocorrido. Total frieza! Bem, todos estes quatro, no máximo 
em três anos estarão em nossas ruas, convivendo conosco e 
com nossos filhos. Pior ainda: Serão considerados, se prati-
carem outro crime bárbaro deste naipe, no futuro, “tecnica-
mente primários”! Toda esta reclamação que hoje faço é um 
coro de muitas pessoas de bem que conheço. Torno-me aqui, 
neste espaço, porta voz deste anseio de muitos. É preciso mu-
dar a lei urgente. E sequer há necessidade de muitos debates. 
Sabem o que fazem, tem o mal no coração, aprontam, rou-
bam, furtam, matam? Paguem por isso. Mas paguem severa-
mente! Infelizmente, aqui no Brasil não tem prisão perpétua. 
A Constituição não nos permite. Mas confesso que tem mui-
tos casos que eu gostaria muito que tivesse. 

MARAVILHA
Grupo Escoteiros Raízes faz limpeza 
no Rio Iracema

A ação foi realizada pelos 
jovens da Tropa Ashaninka 
do Grupo Escoteiro Raízes de 
Maravilha. Com auxílio dos 
chefes escoteiros eles percor-
reram o trecho central do Rio 
Iracema recolhendo resíduos 
das margens do rio. Os esco-
teiros recolheram uma quan-
tidade grande de garrafas pet, 
latinhas e plásticos que fo-
ram destinados a recicla-
gem. Outros rejeitos e orgâni-
cos foram direcionadas para 
a coleta pública do municí-
pio, sendo que a Sala de Situ-
ação municipal foi informada 
sobre a atividade realizada.

Chamou a atenção dos 
participantes, a presença de 
resíduos como colchões, mui-
tas sacolas plásticas, sapa-

tos, sofás, pvc e cerâmicas jo-
gados próximo ao leito do rio. 
No final do percurso os es-
coteiros tiveram uma expli-

cação sobre os resíduos, re-
ciclagem e a importância da 
atitude que tiveram e a desti-
nação correta dos resíduos. 

Grande quantidade de resíduos foram recolhidos 

Divulgação
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por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

FALECIMENTO
Nesta semana Maravilha perdeu um grande amigo e 

empresário da cidade, SADI COCCO, pessoa muito rela-
cionada pela sua maneira de ser e como tratava seus ami-

gos e clientes. Era diretor e proprietário da Autocar. Transmi-
timos nossos profundos sentimentos a sua querida família e a 
sua enorme gama de amigos. Estamos entristecidos, pois man-
tínhamos uma forte relação de amizade com o prezado Sadi. 

Candidata a presidente da 
OAB-SC visita Maravilha

A candidata a presidente da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-SC), Claudia Prudêncio, visitou o municí-
pio de Maravilha na quarta-feira (17) e conversou com apoia-
dores. Ela é candidata pela Chapa 4 e se reuniu com ad-
vogados para um almoço no Restaurante Zatt. 

Cláudia tem como vice o atual presidente da OAB, Rafael Horn. A 
eleição possui quatro chapas e será realizada no dia 25 de novembro.  

Equipes técnicas da CASAN começam na próxima semana a 
orientar a população atendida na primeira etapa do sistema de Es-
gotamento Sanitário de Maravilha. Os profissionais visitarão os imó-
veis, orientando os moradores para providenciarem a ligação à 
rede de coleta. As visitas ocorrem a partir de segunda-feira (22).

A Estação de Tratamento que vai atender os moradores e a pri-
meira etapa da rede foram implantados pela Prefeitura Munici-
pal com recursos da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA). A 
operação do sistema e ampliação da infraestrutura para novas re-
giões do município ficará sob responsabilidade da CASAN.

Cerca de 800 unidades consumidoras de Maravilha, en-
tre residências e estabelecimentos, já estão tecnicamen-
te aptas à conexão com o Sistema de Esgotamento Sanitá-
rio. São estas que receberão as orientações da companhia.

As equipes também vão verificar as ligações, avisando aos morado-
res que a casa já pode ser ligada à rede. Será distribuído um folder elabo-
rado pela CASAN, que ensina como ligar a residência à rede de esgoto.

Casan orienta moradores de 
Maravilha sobre ligação à rede 
de esgotamento sanitário

TENTATIVA COM FRACASSO PREVISTO: Em 
quase dois meses, pouco mais de 50 pessoas 
utilizaram voos de SMOeste a Florianópolis

VEÍCULOS PESADOS NO CENTRO?

Já nos referimos aqui na coluna que é um absurdo permitir a circulação de veículos pesados no centro da cidade. Lugar de ca-
minhões é nas BRS e não em centros urbanos. De nada adianta investirmos dinheiro público em melhorias das ruas e avenidas, 
quando caminhões com muito peso as deterioram em seguida. Cabe urgentemente medidas que proíbam a circulação desses ve-
ículos pesados no centro urbano. E isso vemos com frequência, não sentimos ainda medidas para resolver esse grave problema...

Há aproximadamente 50 dias 
iniciaram os voos regulares de São 
Miguel do Oeste a Florianópo-
lis. Neste período, com a realiza-
ção de dois voos semanais, pou-
co mais de 50 pessoas utilizaram 
a linha aérea, o que gera uma mé-
dia de quatro passageiros por voo. 

Conforme o presidente da 
Acismo e do Conselho das En-
tidades, Daniel de Souza, esse 
quantitativo de passageiros é bai-
xo em comparação com a impor-
tância do serviço fornecido pela 
Aerosul, empresa que adminis-
tra a linha. Daniel frisa que ape-
nas com essa média de pessoas a 

bordo da aeronave, não é possí-
vel, se quer, cobrir os custos que a 
empresa tem para realizar o voo. 

De acordo com Daniel, o va-
lor das passagens fica em torno de 
R$ 600,00, mas a população deve 
ficar atenta a promoções realiza-
das pela Aerosul, onde algumas 
passagens podem ser adquiridas 
por R$ 499,00 e até por R$ 399,00.

Daniel pede para que as pes-
soas que vão se deslocar até a ca-
pital do Estado utilizem a linha aé-
rea, para que os voos passem a 
uma maior lotação de passageiros 
e a empresa continue prestando e, 
em breve, aprimorando o serviço. 

SC tem nova regra pronta 
para uso de máscaras

A Secretaria de Estado da Saúde já tem 
um documento pronto com novas regras so-
bre o uso de máscaras em SC. E a decisão 
também vai passar pelas prefeituras. Mas a 
novidade só será publicada quando a lei fe-
deral que obriga o uso for revogada. 

Pelas definições do Estado, assim que houver 
autorização de Brasília, o município que tiver ao 
menos 65% dos moradores vacinados, com duas 
doses ou dose única, poderá abrir mão da obriga-
toriedade das máscaras em ambientes abertos.

O governo de SC também segue discutin-
do outros passos com novas metas de imuni-
zação. Vários estados brasileiros já liberaram 
o uso de máscaras em vias públicas, acade-
mias e demais locais de concentração pública.

LIÇÕES DE VIDA
“Esteja presente 
quando as pessoas 
precisarem de você...”

TERCEIRA DOSE AMPLIADA 
CONTRA A COVID-19

Em decisão anunciada, o Ministério 
da Saúde ampliou a terceira dose da 
vacina contra a covid-19 para toda a 
população. Poderá buscar a dose extra 
qualquer pessoa acima dos 18 anos. 
Até então, a medida valia somente 
para idosos, profissionais da saúde e 
imunossuprimidos. 
Segundo o ministro da Saúde, Marcelo 
Queiroga, o objetivo é reforçar a 
imunização dos brasileiros e impedir 
uma terceira ou mesmo quarta onda da 
pandemia, o que já acontece em países 
da Europa.
A medida, no entanto, gera uma série de 
dúvidas, principalmente para quem se 
vacinou com a Janssen. O imunizante 
americano de dose única também foi 
incluído no esquema extra de aplicação.
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HORÁRIOS DA 
FLORESTA ENCANTADA 
Para facilitar o atendimento e não gerar grandes filas 
a equipe que atende no cenário Floresta Encantada 
do Natal organizou os horários de atendimento e a 
distribuição de 80 senhas por turno. De segunda a 
quarta as pelúcias vão passar por manutenção. 

Confira os dias e horários de funcionamento:
Quintas e Sextas – 19h às 21h
Sábados – 09h às 11h – 17h às 19h - 20h30 às 22h
Domingo – 17h às 19h e das 20h30 até às 22h

NATAL Evento também marcou o acendimento das luzes e contou com outras atrações

Com show itinerante de violinista, 
Maravilha abre a programação de Natal

O violinista Simão Wolf 
se apresentou e marcou o 
acendimento das luzes de 
Natal em Maravilha na noite 
de sexta-feira (12). O músico 
percorreu as ruas de Maravi-
lha com sua carreta, levando 
um espetáculo musical para 
a comunidade maravilhen-
se. O show de abertura teve 
o patrocínio da Odonto Top e 
da Coocatrans.

Depois do show itine-
rante houve o acendimen-
to das luzes de Natal na Pra-
ça Padre José Bunse, além 
da abertura de cenários na-
talinos na Praça dos Moto-
ristas com o tema Neve e na 
Rua Coberta com o tema Ur-
sos. Na praça da igreja matriz 
também foi aberto o cenário 
Floresta Encantada do Natal, 
que é uma parceria entre o 

município e o Sicredi. 
Também na praça central 

o cenário Oficina de Brinque-
dos do Papai Noel embeleza o 

local além das luzes natalinas 
instaladas em diversas ruas e 
locais estratégicos de Maravi-
lha. A Vila de Doces é outro 

cenário que faz parte da or-
namentação e o Sicredi fez a 
distribuição de algodão doce 
para as crianças. 

Fotos: Nelcir Dall’Agnol/O Líder

Público acompanhou a programação de abertura 

Abertura da fita do cenário Floresta Encantada e Vila de Doces

Show do violinista Simão Wolf encantou a comunidade

Evento também marcou o acendimento das luzes

Estamos tomando todas  as medidas de segurança necessárias contra a COVID-19
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22 a 30novembro

UMA SEMANA RECHEADA
DE DESCONTOS E CONDIÇÕES

PARA VOCÊ COMPRAR O
 SEU IMÓVEL!

 

IMPERDÍVEL

 

Ofertas exclusivas todos os dias
em nossas redes sociais!

 49 3664.3031 @OLVIMOVEIS
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O FUTURO É HOJE

TEN Brasil, Rotoplast e JJ Equipamentos lançam 
projeto em parceria com a prefeitura de Maravilha
CARINE ARENHARDT 

O projeto “O futuro é 
hoje” foi lançado na segunda-
-feira (15), na sede do Clube 
4S Amizade, ao lado da SC-
492 em Maravilha. O projeto 
foi apresentado pela empresa 
Ten Brasil, em nome também 
das empresas JJ Equipamen-
tos e Rotoplast, integrantes 
do Grupo Simon. 

As empresas formam ain-
da uma parceria com a pre-
feitura de Maravilha, que vai 
oferecer transporte para as 
crianças atendidas, psicólo-
gos, pedagogos, professores 
de educação física e moda-
lidades esportivas. O projeto 
vai oferecer atividades espor-
tivas e um acompanhamento 
para as crianças com os de-
mais profissionais. 

Conforme o presidente da 
Ten Brasil, Luiz Scagnolato, o 
objetivo é auxiliar na formação 
de cidadãos conscientes para 
a sociedade. O projeto bus-
ca ainda dar mais oportunida-
des, promover integração, me-

lhorar a saúde e ensinar valores 
para crianças e adolescentes. 

As atividades serão ofereci-
das na sede do Clube 4S Ami-
zade. O projeto começa aten-
dendo filhos de funcionários 
das empresas parceiras, mas 

vai aos poucos sendo expandi-
do atendendo outras crianças 
da comunidade em geral. 

A sede do Grupo 4S Ami-
zade já recebeu melhorias 
para o lançamento do proje-
to e os investimentos devem 

continuar. O local tem uma 
sede social e campo de futebol 
para as atividades esportivas. 

O lançamento do proje-
to teve a participação do pre-
sidente da Ten Brasil, Luiz Sca-
nholato, presidente do Grupo 

Simon, Ildo Simon, gerente fi-
nanceiro da Rotoplast Mar-
li Simon, presidente da Roto-
plast Rubia Simon, presidente 
do Clube 4S Valdemar Kemp-
fer, prefeito Sandro Donati, di-
retor de Esportes Edinar Zardo, 

secretária de Assistência Social 
Kathiucya Immig, secretário de 
Indústria e Comércio Gelson 
Rossetto, representante da Se-
cretaria de Educação Elisiane 
Dequigiovane, colaboradores 
das empresas e familiares.

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Representantes das empresas e prefeitura de Maravilha Lançamento também teve a participação dos colaboradores das empresas

Lançamento teve ainda um “ponta pé inicial” na bola, com as crianças no campo de futebol 



,  MARAVILHA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 7

Ano 1  Edição 21

Novembro / 2021

Notícias ALESC

Parques devem 
adaptar brinquedos 

Valorização para segurança é 
comemorada por deputados 

FOTO DA SEMANA

Estado transparente, 
população consciente 

Alesc deve aprimorar 
leis para apicultura 

Revisão de lei terá 
sugestões populares 

Os deputados aprovaram 
em plenário um projeto que 
prevê a instalação de brin-
quedos voltados a pessoas 
com deficiência em parques 
infantis. A medida vale para 
instituições de ensino, clubes 
e áreas de lazer, estabele-
cendo um percentual mínimo 
de equipamentos adaptados. 
A matéria precisa ser sancio-
nada pelo governador para 
se tornar lei. 

Alesc aprovou reajuste salarial para servidores da segu-
rança pública. A proposta atende policiais civis, militares 

e bombeiros, além da equipe do Instituto Geral de Perícias. Os 
coeficientes do aumento variam entre 21% e 33%, conforme o 
nível das carreiras. Serão atendidos mais de 30 mil servidores 
e o reajuste será concedido em duas etapas, a partir de janeiro 
de 2022. A matéria segue para sanção do governador. 

Avança na Alesc uma matéria 
que prevê novas práticas de 
transparência para contra-
tações públicas. A proposta 
determina que os certames 
sejam divulgados, além dos 
tradicionais canais, também 
por boletins informativos e 
nas redes sociais do órgão 
contratante. O projeto segue 
tramitando antes de ir à vota-
ção em plenário. 

Uma Frente Parlamentar foi 
instalada para fomentar a 
produção do mel catarinen-
se, referência no Brasil. Mais 
de 17 mil famílias vivem da 
apicultura e precisam de leis 
que possam dar sustentação 
e segurança para aumentar a 
produção e a renda no cam-
po, mantendo a conhecida 
qualidade do produto. O co-
legiado é composto por 25 
deputados. 

A Assembleia Legislativa rea-
lizou em Joinville a última das 
sete audiências públicas em 
que foram discutidas as pro-
postas para atualizar o Códi-
go Estadual do Meio Ambien-
te. A partir destes encontros, 
que tiveram a participação de 
movimentos ligados ao agro-
negócio e a pautas ambien-
tais, os deputados coletaram 
centenas de sugestões à lei. 

participaçao | A votação do reajuste foi acompanhada 
de perto por representantes das categorias. A valorização 
significa o reconhecimento ao sistema de segurança pública 
de SC, que tem a melhor polícia do Brasil.

foto: Jeferson Baldo /AGÊNCIA AL

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

Foi incrível!
O município de Maravilha 

abriu oficialmente o Natal com o 
acendimento das luzes e inaugu-
ração da decoração na última sex-
ta-feira (12). Tive a honra de ser 
convidado pelo prefeito Sandro 
Donati para participar da apre-
sentação e o protocolo, junto com 
o amigo Celso Oliveira. Foi pra-
zeroso ver uma multidão na Pra-
ça Padre José Bunse, com senti-
mento de liberdade e de que a vida 
logo vai voltar ao normal. Para-
béns para toda a equipe que fez 
esse momento acontecer. Orgu-
lho da nossa Cidade das Crianças!

Ederson Abi, jornalista

CASOS DE COVID-19 
AUMENTAM NO EXTERIOR 

Ultimamente, os casos de Covid-19 têm au-
mentado nos países da Europa. A Áustria, por 
exemplo, impôs lockdown com a 5ª onda da do-
ença. Historicamente, quando os casos aumen-
tam lá fora, a tendência é que no Brasil tam-
bém subam. Espero que não. Aproveitando, hoje 
tem vacinação no Centro Especializado em Saú-
de até as 16h. É a forma mais segura, até o momen-
to, para se prevenir e tentar voltar à normalidade. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Nelcir Dall’Agnol/O Líder

PARCERIA PÚBLICO 
E PRIVADO 

Nesta semana Maravilha 
ganhou um novo projeto, que 
vai contemplar as crianças. As 
ações serão oferecidas numa 
parceria entre a prefeitura e as 
empresas TEN Brasil, Rotoplast 
e JJ Equipamentos. As empre-
sas entram com a parte de es-
trutura e recursos, e prefeitura 
com transporte e os profissio-
nais. Uma parceria que mere-
ce ser reconhecida, é assim que 
podemos mudar o futuro, inves-
tindo nas crianças e se ajudan-
do – público e privado. Aos en-
volvidos, parabéns pelo projeto. 

Carine Arenhardt, jornalista 

Carine Arenhardt/O Líder

VALE A TENTATIVA! 
Há um exercício muito simples (e eficaz!) para percebermos que a felicidade não está 
tão distante assim. Sim, talvez precise de alguns ajustes, mas ao entender o que te faz 
bem é possível ter foco e não se perder do objetivo. A ideia é imaginar um dia perfeito, 
como ele seria? O que você comeria no café da manhã? Onde estaria? Qual seria a 
programação das próximas horas? Quem você escolheria para te acompanhar nisso 
tudo? E qual seria o ponto alto? Agora, vá em busca do que precisar para vivenciá-lo. Vai 
perceber que nem é tão impossível assim...  

Camilla Constantin, jornalista
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CAMILLA CONSTANTIN

O Ateliê Doce Aroma rei-
naugurou o novo ambiente 
na tarde de ontem (19), com o 
objetivo de proporcionar ain-
da mais conforto aos clientes. 
“Agora estamos em um espaço 
com nossa cara, com charme, 
delicadeza e leveza, onde as 
pessoas podem se sentir à von-

tade para escolher seus pro-
dutos”, destacam. O endereço 
continua o mesmo, na Avenida 
Sete de Setembro, 969.

A equipe conta que an-
tes da pandemia o foco do em-
preendimento eram as festas, 
mas com o cancelamento dos 
eventos foi necessário encon-
trar outra forma de continuar. 
Foi então que a parte de con-

feitaria ganhou mais espaço, 
com produtos sob encomen-
da e pronta-entrega.  E foi as-
sim, com o aumento do fluxo 
de clientes, que surgiu a vonta-
de de mudar e melhorar a ex-
periência de compra. “Agrade-
cemos aos clientes e amigos 
que nesses três anos deposita-
ram a confiança em nosso tra-
balho”, afirmam.

Clientes contam com novo 
espaço repleto de charme e delicadeza

Em ambiente remodelado, 
Ateliê Doce Aroma lança 
cardápio natalino

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

O evento foi marcado pelo 
lançamento do cardápio natalino 
e degustação de panetones. As 
opções são especiais, incluindo 
linha de chocotones, sobremesas, 
tortas e muito mais. “A época mais 
incrível do ano está vindo com um 

sentimento de liberdade e nossos 
produtos estão aí para fazer parte 
das comemorações. Para quem não 
conseguiu conferir as novidades 
ainda, reserve um tempinho na 
agenda e venha conferir! Os pedidos 
já podem ser feitos”, convidam. 

DELÍCIAS DE NATAL

Equipe do Ateliê Doce Aroma

Amostra de panetones produzidos para o Natal 

Coquetel com salgados servidos aos clientes 
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“Se a educação sozinha não 
transforma a sociedade, sem ela 
tampouco a sociedade muda.”

Paulo Freire
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Chegamos em
MARAVILHA!

Baixe o app e peça
delivery online!

Use o cupom: #OLIDERP10 

20% de desconto
no seu primeiro
pedido no app!

Previsão de novo valor do 
salário mínimo para 2022

O salário mínimo de 2022 está previsto para subir de R$ 
1.100 para R$ 1.200. Isso porque, a estimativa da inflação aponta-
da pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) já está 
em 9,1%, dando ao salário um acréscimo de R$ 100,10 para o ano 
que vem. A inflação tem tido uma subida que já começa a pre-
ocupar os brasileiros, chegando aos maiores números dos últi-
mos 20 anos. Os trabalhadores atualmente estão recebendo um 
salário mínimo de R$ 1.100, se realmente houver o valor espera-
do de R$ 100,10, o salário mínimo subirá para R$ 1.200,10. Nes-
te ano, esse é o terceiro valor anunciado prevendo o aumento do 
salário mínimo para o ano que vem. Antes a estimativa de infla-
ção era de 6,9% e seguida houve um aumento para 8,4% chegan-
do agora aos 9,1%. Esse ainda não é o valor definitivo do salário mí-
nimo, isso porque até dezembro poderá acontecer novos reajustes.

Prêmio Mulher abre inscrições em 
Santa Catarina

A ArcelorMittal Vega está com inscrições abertas para 
o Prêmio Mulher em Santa Catarina, um reconhecimento 
para aquelas que ousam transformar o mundo em um 
lugar melhor. A iniciativa visa identificar e reconhecer 
mulheres, em diversas áreas de atuação, que estejam à 
frente de negócios ou projetos sociais transformadores. 
As inscrições são gratuitas e deverão ser feitas até 22 
de dezembro no site, onde é possível também conferir o 
regulamento completo da premiação. A vencedora de cada 
categoria receberá um cartão-presente no valor de R$ 5 
mil, capacitação dirigida e um certificado de participação. 
Todas as propostas concorrentes serão avaliadas por 
uma Comissão Julgadora, que considerará critérios como 
criatividade, sustentabilidade, impacto, qualidade, clareza e 
o potencial de transformação. Serão classificadas quatro 
mulheres de cada estado por categoria/subcategoria, num 
total de 56 finalistas, sendo 28 por estado (SC e ES). Ao 
final, 14 mulheres (sete de cada estado) serão vencedoras 
da premiação. A premiação será entregue em 24 de março 
de 2022 em local a ser definido.

GOVERNO DO JAPÃO APROVA PACOTE DE 
ESTÍMULO DE US$ 490 BILHÕES 

O governo do Japão aprovou nesta sexta-feira (19) um 
pacote de US$ 490 bilhões (cerca de 2,7 R$ trilhões) para 
apoiar a recuperação do choque da pandemia de Covid-19. 
A iniciativa inclui pagamentos em dinheiro para a maioria 
das famílias do país e também para algumas empresas 
menores. O tamanho do pacote ficou em quase o dobro do 
que analistas esperavam mais cedo neste mês e equivale 
a cerca de um décimo do PIB (Produto Interno Bruto) 
japonês. A iniciativa japonesa marca ainda um contraste 
com os Estados Unidos, onde preocupações com os 
gastos do governo e o potencial aquecimento excessivo 
da economia ganharam espaço recentemente. O tamanho 
do pacote de gastos em educação, saúde e clima do 
presidente norte-americano, Joe Biden, foi reduzido para 
cerca de US$ 2 trilhões, após críticas sobre o aumento da 
dívida, e ele inclui alta em impostos, inclusive para grandes 
empresas sediadas nos Estados Unidos.

País já tem posto que vende etanol 
mais caro do que gasolina

O posto responsável por vender o etanol mais caro do 
Brasil, por R$ 7,899, está situado na cidade de Bagé, no Rio 
Grande do Sul, e já comercializa o biocombustível por um va-
lor superior ao cobrado pela gasolina (R$ 7,769). A dispari-
dade de 1,65% chama a atenção pelo fato de que os veículos 
abastecidos com etanol têm um rendimento cerca de 30% in-
ferior em relação aos que têm o tanque preenchido com ga-
solina. Segundo os dados mais recentes da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o Rio 
Grande do Sul é o estado responsável pelo maior preço mé-
dio cobrado pelo litro do etanol (R$ 6,943). O estado, no extre-
mo sul do país, é também aquele em que menos vale a pena 
abastecer com o biocombustível, com paridade de 98,04% 
na comparação com os cerca de R$ 7,082 cobrados pelo litro 
de gasolina na região. As estimativas mostram que, apesar de 
custar menos na imensa maioria dos estabelecimentos, o eta-
nol só compensa quando seu valor é menor do que 70% do 
preço cobrado pela gasolina. A diferença significativa ocorre 
porque o veículo abastecido com álcool gasta mais litros para 
percorrer a mesma distância que completaria com gasolina.

BUNGE ALIMENTOS LIDERA RANKING DAS 
500 MAIORES DO SUL

Conforme matéria de Ana Paula Dahlke para o econo-
miasc.com, os resultados das empresas sediadas no Paraná, 
em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul demonstram que, 
apesar da pandemia, no último ano elas conseguiram ele-
var seus indicadores de desempenho, como mostra o maior 
ranking regional de empresas do Brasil, lançado pela Amanhã 
e PwC Brasil: 500 Maiores do Sul. Juntas, essas empresas fa-
turaram no ano passado R$ 737,4 bilhões, valor 18,7% maior 
que no ano anterior. Quem mais faturou foi a catarinense Bun-
ge (R$ 50,5 bilhões), que também encabeça o ranking como 
a maior empresa do Sul pela terceira edição consecutiva. 

BMW GROUP VAI INVESTIR R$ 500 
MILHÕES NOS PRÓXIMOS 3 ANOS EM SC

Completando 26 anos, o BMW Group Brasil comemora anun-
ciando um incentivo de R$ 500 milhões para reforçar o compro-
misso da empresa, especialmente na planta de Araquari, con-
forme matéria de Ana Paula Dahlke para o economiasc.com. O 
aporte será feito ao longo dos próximos 3 anos em diversas áre-
as. Menos de 6 meses após o início das vendas na Europa, a fá-
brica em Santa Catarina começará a produzir no Brasil todas as 
versões a combustão dos novos BMW X3 e X4 para o mercado na-
cional. Serão lançados, em breve, os novíssimos X3 M40i, X4 xDri-
ve 30i M Sport e o X4 M40i. Este último será o veículo mais po-
tente e tecnológico feito no Brasil, com motor de 387 cavalos.
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NÃO JUSTIFIQUE A FALTA DE ORAÇÃO
Feliz dia! Um dia abençoado! Um cuidado fundamental em rela-
ção à qualidade de vida – e em prol de sua própria alma – é não jus-
tificar a falta de oração. Sem tempo para Deus, que valor terá seu 
tempo? Se cansou, se está esgotado ou se acabou se estressan-
do com algum episódio ao longo do dia, eis ainda mais sérias ra-
zões para dedicar o tempo que for necessário às orações. Ore sem-
pre. Acionando as potências do seu espírito, nada que venha do 
mundo exterior poderá impactá-lo de modo a desestruturá-lo.

ASSEMBLEIA Evento foi realizado na quarta-feira e teve também uma palestra para os associados

CDL e Associação Empresarial fazem prestação 
de contas e eleição da nova diretoria
CARINE ARENHARDT 

A assembleia da CDL e Asso-
ciação Empresarial de Maravilha 
foi realizada na noite de quarta-
-feira (17), na sede das entidades, 
com a presença de aproximada-
mente 70 associados. A pauta ini-
ciou com a prestação de contas 
do último ano, com relatório de 
receitas e despesas, feita pelo te-
soureiro e diretor financeiro Ro-
berto Wildner. 

Em seguida foi feita a apre-
sentação e eleição da nova dire-

DIRETORIA 2022/2023
Presidente: Paulo Hubner
Vice-presidente: Caroline Maldaner 
Diretora secretária: Luciana Grando Turatti 
Diretor tesoureiro: Roberto Wildner 
Diretor da indústria: Alcemir Kunh 
Diretora do comércio: Jusara de Bona 
Diretor de serviços: Cristiano Demartini 
Diretora de Soluções Empresariais: Jéssica Guasselli 
Diretor de Aperfeiçoamento Profissional: Vanderlei 
Feldmann 
Diretora de Relações Públicas, Marketing e Eventos: 
Renata Mattia  
Diretora do Programa Empreender: Eliana Estefano
Diretor de Agronegócio: Walter Ferrari
Conselheiros Fiscais Titulares: Eliane Fatima Strapazzon 
Beduschi, Rodrigo Ranzi E Inaiara Canci;
Conselheiros Fiscais Suplentes: Deysi Pasqualotto, 
Adriano Bavaresco e Jurandir Walter Heydt.

toria das entidades, presidida por 
Paulo Hubner. O presidente elei-

to destaca que nos próximos dias 
a nova diretoria deve se reunir 

para discutir projetos já em an-
damento e também debater no-

vas ações para a próxima gestão. 
A posse deve ocorrer em feverei-
ro do próximo ano e a gestão será 
para 2022 e 2023. 

Para encerrar a programa-
ção teve palestra “criative-se, des-

perte o potencial criativo para as 
vendas” com Roberta Bonet. A 
qualificação, focada em vendas, 
foi gratuita e falou sobre técnicas 
inovadoras para o despertar da 
criatividade.

Nova diretoria foi eleita por unanimidade 

Roberta Bonet ministrou a palestra que encerrou a programação Paulo Hubner foi eleito o presidente para a nova gestão 

Diana Heinz/Ascom

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Com o principal objeti-
vo de proporcionar acesso 
aos associados a oportunida-
des de adquirir automóveis, 
motocicletas, bicicletas e, ao 
mesmo tempo, fortalecer o 
comércio local, a agência do 
Sicredi em Saudades promo-
verá o Feirão de Negócios. O 
evento ocorre hoje (20), das 
8h às 18h, na Praça Central.

Além dessas opções, o 
Feirão de Negócios também 
contará com condições es-
peciais para adquirir equi-
pamentos de energia foto-
voltaica e um especialista 
em investimentos do Sicre-
di para sanar dúvidas sobre 

aplicações financeiras. “Esta-
mos próximos de completar 
10 anos de atuação em Sau-
dades, com uma história de 
grande relevância na comu-
nidade, por sermos uma co-
operativa que tem como pro-
pósito o desenvolvimento de 
pessoas e dos locais em que 
está inserida. Vamos con-
tar com grandes oportuni-
dades para os nossos asso-
ciados e quem ainda não 
conhece os produtos dispo-
níveis no Sicredi, teremos 
um especialista em inves-
timentos, para sanar dúvi-
das sobre as melhores op-
ções para investir. Contamos 

com a presença de toda a co-
munidade”, detalhou a geren-
te local, Josiane Gasperin.

Para que os associados 
tenham oportunidades de en-
contrar taxas diferenciadas 
nos mais diversos segmentos, 
empresas parceiras do muni-
cípio também vão estar devi-
damente identificadas como 
participantes do Feirão. “É um 
momento muito importan-
te para a cooperativa, forta-
lecendo o vínculo que temos 
junto aos associados e com 
a comunidade. Está na nos-
sa essência, contribuir com 
o desenvolvimento de toda 
a região”, conclui a gerente.

EM SAUDADES

Feirão de Negócios Sicredi 
ocorre hoje (20)



,  MARAVILHA 20 DE NOVEMBRO DE 2021 11

por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

INCONTINÊNCIA 
FECAL

INCIDÊNCIA

Tem sua incidência entre 5% a 15% da população 
geral adulta e acomete mais as mulheres. 
Os estudos mostram que cerca de 25% dos 
pacientes não relatam aos médicos a queixa de 
incontinência fecal, o que elevaria este índice.

Fonte: www.einstein.br
(Por Valéria Carrer e Eliana Nascimento, fisioterapeutas do Einstein)

A 
incontinência fecal é 
um problema anor-
retal definido como 
perda involuntária de 

fezes (líquidas ou sólidas) in-
cluindo também a perda de ga-
ses, por pelo menos 3 meses, em 
indivíduos acima de 4 anos de 
idade

Esta condição pode causar 
restrições na vida social, neces-
sidade de sempre localizar um 
banheiro devido as perdas, odor, 
medo, vergonha, problemas psi-

cológicos, ansiedade, depressão, 
baixa autoestima e problemas na 
vida sexual.

A continência inclui a influ-
ência complexa entre os mús-
culos do assoalho pélvico, os es-
fíncteres (interno e externo), 
comprimento retal, aspecto das 
fezes e atividade cognitiva. A in-
suficiência de um ou mais desses 
elementos ou a falha dos meca-
nismos compensatórios podem 
impactar na continência total de 
fezes e flatos.

Para obter um tratamento adequado é necessário 
detectar os mecanismos responsáveis pela 
incontinência fecal.
As atividades conservadoras como a 
intervenção da fisioterapia são indicadas antes 
de qualquer possível tratamento cirúrgico.  As 

intervenções conservadoras incluem: terapia 
comportamental que envolve controle da dieta, 
uso de medicamentos, mudanças de estilo de vida 
(gerenciamento do intestino), e a reabilitação do 
assoalho pélvico. Na falha das terapias clínicas 
pode-se indicar correção cirúrgica.

TRATAMENTO

TIPOS
 
Incontinência passiva: paciente possuí 
ausência ou diminuição da sensação 
do desejo de evacuar antes do 
episódio de incontinência.
Incontinência de urgência: pacientes 
com incontinência de urgência têm a 
sensação do desejo de evacuar, mas 
não consegue chegar ao banheiro a 
tempo. 
Associação entre a incontinência fecal 
passiva e a incontinência fecal de 
urgência.

FATORES DE RISCO

As causas mais comuns que acarretam a incontinência fecal 
são as de causas estruturais como: as lesões obstétricas, 
que muitas vezes vão além da ruptura do músculo e cirurgias 
anorretais (hemorroidectomia, fístulas, esfincterotomia, 
radiações pélvicas entre outras), e as causas não estruturais 
que incluem a diarreia de diferentes origens como colite 
infecciosa, síndrome do intestino irritável, pós colecistectomia 
e efeitos colaterais de medicamentos. Além disso, algumas 
incapacidades físicas e/ou cognitivas, idade avançada, diabetes 
e depressão são fatores preditivos para esta incontinência.
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O apoio ao desenvol-
vimento econômico e so-
cial das comunidades onde 
atua está na essência do Si-
credi e ele acontece por 
meio de diversos projetos 
e ações, como por exem-
plo a promoção de ofici-
nas e cursos de capacita-
ções. Recentemente, cerca 
de 30 empreendedores de 
Saudades, receberam uma 
capacitação sobre Educa-
ção Financeira, proporcio-
nada pela parceria entre Si-
credi Alto Uruguai RS/SC/
MG, Inove Assessoria Con-
tábil e Horus Faculdades.

A gestão financeira é 
um tema que vem sen-
do abordado em diver-
sos momentos ao longo 
da trajetória da cooperati-
va. A oficina foi ministrada 
pelo mestre em Engenha-
ria de Produção e espe-
cialista em Ciências Con-
tábeis, Jony Wischneski.

Representando todo 
o grupo de participantes, 
a empreendedora Polya-

CAPACITAÇÃO

Empresários de Saudades recebem oficina 
de Educação Financeira

Cerca de 30 empreendedores participaram da iniciativa 

na Weber enalteceu a cons-
tante sintonia entre gestor 
e o departamento de con-
tabilidade. “Agradeço a to-
dos os parceiros envolvidos 
pela oportunidade de uma 
noite recheada de conteúdo. 
O que vimos mostrou que a 
união entre o gestor e a con-
tabilidade é o que faz a dife-
rença positiva nos negócios 

e que essas áreas preci-
sam estar alinhadas. Que si-
gamos evoluindo”, frisou. 

Já a sócia-proprietária 
da Inove Assessoria Con-
tábil, Priscila Huf, ressal-
tou a parceria com a Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG 
para capacitar os empresá-
rios locais. “A experiência 
que o Sicredi nos propor-

ciona com seus projetos so-
ciais é extremamente válida 
e ter a oportunidade atra-
vés desta de trazer um pro-
fissional que auxilie na ges-
tão financeira do cotidiano 
das empresas é fantástico. 
A aplicabilidade das ferra-
mentas vai ser fundamen-
tal nos negócios e nos seus 
resultados”, disse Priscila.

Divulgação

por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

NOSSOS ÓCULOS

Eu uso óculos, as suas lentes foram produzidas confor-
me a “história” dos meus olhos, ou seja, de acordo com a 
minha necessidade de grau, miopia ou astigmatismo. Sen-
do assim, eu não posso emprestar os meus óculos para nin-
guém e também não posso usar os óculos de outra pessoa.  

Fiz essa introdução para chamar a sua atenção para a 
questão das formas de olhar tudo na vida.  E todas elas pas-
sam pelas lentes, pelos “óculos” de cada um de nós.  

Lentes milenares, lentes esculpidas pelo tempo, pela 
experiência da alma imortal. Lentes que podem ser apri-
moradas a enxergar mais longe, que podem ser ajustadas 
para ver mais de perto, deixando muitas vezes de julgar, an-
tecipadamente, sem terem visto melhor. 

Quantas coisas dizemos que enxergamos melhor de-
pois que o tempo passa... Pois, são nossos óculos se aper-
feiçoando, educando-nos a vista.  Por isso, nossa mensa-
gem é muito simples. 

É possível enxergar, interpretar e vivenciar as experi-
ências da vida de formas diversas, mudando nossas lentes.  
Não se trata de se autoenganar ou mesmo de distorcer a re-
alidade, como alguns podem querer argumentar. 

Aquilo que chamamos realidade é uma mistura de fa-
tos, ocorrências, circunstâncias, com percepções, senti-
mentos e interpretações de cada um de nós. 

Está no exterior, certamente. Mas o interior é o que de-
termina como cada experiência será registrada. Por exem-
plo: pensemos num banho de chuva.

A chuva sempre irá molhar, talvez encharcar, depen-
dendo da intensidade. No entanto, se isso será incômodo 
para nós ou não, se isso nos trará desconforto ou alegria, 
prazer ou irritação, passa essencialmente por nossa deci-
são. Depende do dia, do momento, da companhia, depen-
de do humor... 

A mesma chuva que celebrou a alegria de Gene Kelly, 
na cena do filme Cantando na Chuva, correu nos rostos en-
tristecidos de Rugter Hauer e Harrison Ford, nos momen-
tos finais de Blade Runner.  O fenômeno climático é o mes-
mo. Aí está a grande questão. 

Admira-nos perceber como algumas pessoas passam 
por situações que nós mesmos não suportaríamos.  A dife-
rença está na lente, nos óculos, na forma de encarar os de-
safios. Está, por vezes, numa maneira quase que intuitiva 
de perceber que no final tudo dará certo.

Alguns chegam até a ouvir essa voz consoladora, no 
âmago do ser, a dizer: Não se preocupe, tudo vai ficar bem. 
O que podemos fazer é ajustar as nossas lentes, conforme 
nossa necessidade, sempre é preciso evoluir. 

Pensemos nisso! 

MARAVILHA Reunião com a ONG Ame Bicho foi realizada nesta semana 

Prefeitura confirma construção 
de abrigo para animais

Reunião foi realizada nesta semana para tratar sobre o assunto 

Uma reunião entre o pre-
feito Sandro Donati, o secre-
tário de Administração Cle-
ton Borgaro, representantes 
da ONG Ame Bicho e o verea-
dor Sérgio Bourscheid definiu 
que o município vai encami-
nhar com a Amerios o projeto 
da construção do abrigo para 
animais abandonados. Após 
a conclusão do projeto a pre-
feitura vai encaminhar os trâ-
mites para a obra que será fei-
ta em uma área adquirida com 
recursos de emenda parla-
mentar da deputada Ana Ca-
roline Campagnolo que desti-
nou R$ 180 mil para a compra 
do terreno, após um pedido do 
vereador Sérgio Bourscheid.

Participaram da reunião o 
vice-presidente da ONG, Car-
los Pazini, a tesoureira Keli de 
Lima, a integrante do conse-
lho fiscal Mabel Motagna e a 

voluntária Leoni Ana Weber. 
A prefeitura e a ONG já atuam 
juntas no trabalho de proteção 

aos animais. O edital com os 
critérios deve ser lançado nos 
próximos dias e a previsão é 

que sejam atendidos em torno 
de 200 animais indicados pela 
ONG Ame Bicho.

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

FONTE: mulherdigital.com

Excelente final de semana a todos.

O QUE DAR DE PRESENTE DE NATAL?
Qual a melhor escolha? Para o namorado? 
Para o marido? Para a mãe? Para a sogra? 
Para o filho (a)? Para o afilhado? E aquele 
amigo oculto que você foi praticamente 
obrigado a entrar? Nossa! Como sair dessa 
enrascada?
Primeiro: pare de ficar achando que é tão 
difícil dar presentes e tente se divertir os 
comprando. Comprar presente pode ser 
uma coisa muito prazerosa e se for para 
quem se gosta, tudo passa a ser muito 
mais fácil.
Segundo: tente recorrer à imagem, às 
características e aos gostos da pessoa 
para não errar no presente. Isso exige 
um pouco de sensibilidade para não 
errar. Faça um prospecto pensando o 
que a pessoa gostaria de ganhar. Não é 
tão difícil assim como alguns imaginam. 
Basta ter um pouco de “feeling”. Por 
exemplo, se a pessoa gosta de cozinhar e 
se diverte fazendo isso, talvez ela acharia 
o máximo ganhar algum livro de culinária/
gastronomia.

COMO DAR UM PRESENTE DE NATAL 
PARA ALGUÉM
O presente de Natal é muito importante 

e pode fazer a diferença para as pessoas 
que nós amamos. É importante conhecer 
a pessoa para não ter uma surpresa 
negativa.
Ou ainda é aquela pessoa prática e 
objetiva, que você nota que gosta de 
ganhar coisas úteis, talvez você acerte se 
der calçados, roupas e tudo aquilo que a 
pessoa “estiver precisando”. Esse tipo de 
pessoa, geralmente, adora ganhar “coisas” 
que estão faltando no armário e que 
possivelmente teria que comprar, como 
um tênis ou calça jeans, por exemplo.
Outro exemplo é aquele tipo que adora 
ganhar “coisinhas meigas” e não quer 
entrar nessa de ganhar o que “está 
precisando”. Esse tipo geralmente odeia 
ganhar meias e peças íntimas. Gosta 
de ganhar mimos de presente. Se for 
mulher, talvez gostaria de ganhar bichos 
de pelúcia, brincos estonteantes, aquela 
sandália arrasadora ou até mesmo aquele 
vestidinho da moda. 
Se for homem, mesmo possuindo um 
guarda-roupa repleto de peças, gosta de 
ganhar mais coisas para abarrotar o seu 
armário, mas não qualquer coisa.  Pode 
ser uma peça de roupa transada ou algo 
clássico, mas que complementa o seu 

estilo. Ou aquele relógio de parede que 
parece uma “arte pop” e que combina com 
o seu cantinho.
Sem falar naquele DVD para a coleção e 
uma trilha musical que combina com o 
seu estilo de vida. Presentear correto é 
ser sensível aos gostos e modo de vida da 
outra pessoa.
Os tipos sofisticados possuem uma 
personalidade marcante e geralmente 
são muito exigentes. Essas pessoas 
podem gostar de ganhar de presente um 
vinho encorpado e avassalador ou um 
Whisky. Quem sabe um bom perfume 
importado ou um quadro/escultura para 
complementar a decoração da casa.

Terceiro lugar: quanto você está disposto 
a gastar com presentes? É algo totalmente 
relevante pensar nessa questão, pois há 
presentes para todos os bolsos e todos os 
gostos. Isso é um fato no mercado atual 
que não há como negar. Um presente mais 
barato pode agradar tanto quanto outro de 
valor superior.

EMBALAGEM PARA PRESENTE 
DE NATAL
Em quarto lugar: pense no embrulho 

do presente. Embora muitas pessoas 
deem pouco valor no embrulho, é um 
elemento totalmente importante no ato 
de presentear. Demonstra que você teve 
o cuidado e a preocupação de dar “aquela 
cara bonita” ao presente.
A embalagem é o primeiro contato que 
a pessoa vai ter com o presente e se for 
algo mal feito ou feito de forma desleixada, 
o que está dentro pode até perder um 
pouco o “ar da graça”. Compre um papel 
de presente e faça um embrulho bacana 
ou peça para alguém fazer para você! Não 
vale é dar um presente com um embrulho 
todo desordenado e com descuido. 
Essas dicas valem também em outras 
ocasiões: aniversários, datas especiais, 
Dia dos Namorados, das Mães, dos 
Pais, entre outras. Dar presentes não é 
difícil! Precisa de dedicação, carinho e 
observação. Se ocorrer isso, o restante vai 
fluir naturalmente e quando menos esperar 
você estará se divertindo no meio dessa 
maratona do presente.
Dar presentes também demonstra carinho 
com as pessoas que gostamos. O Natal 
está aí e vamos acertar!

Todos os anos o Natal vai se 
aproximando e todo aquele clima 
natalino: as músicas, as ruas e lojas 
enfeitadas, as pessoas… tudo parece 
diferente. Embora muitas pessoas 
considerem um período de alegria, prazer 
e presentes, para outros é um momento 
de agonia e desespero. E qual o motivo 
disso? Não saber o que dar de presente! 
As musiquinhas de Natal passam a 
atormentar, os embrulhos parecem uma 
armadilha e as lojas assemelham-se 
com labirintos sem saída.
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BANCO 2

LOUL
ELEGANTE

VIOLINISTA
TDVDRU

MÃOSATADAS
OSSEDET
AOSIEER
PUVASBALI

MULTIMIDIA
REIODEC

FUSÃOARCO
RAUMNA

SUDORIPARA
COLONOER
ASASDELTAS

Parte
afilada do
foguete

(pl.)

(?) de
Terapia

Intensiva:
UTI

Indica a
divisão do
dicionário

Conterrâ-
neo de
Franz

Schubert

Instrumen-
tista como
Vanessa

Mae

Forma 
do movi-
mento da

cobra

Defende a
existência

de um 
único Deus

Daniela
Escobar,

atriz
gaúcha

Juiz suce-
dido por
Samuel
(Bíblia)

Confusão;
bagunça
(bras.)

Pessoa 
tradicio-
nalista
(bras.)

A
glândula
produtora
de suor

Sufixo de 
"rapazo-
la": dimi-
nuição

Edgar
Allan (?),
autor de

"O Corvo"

Arte, 
em

latim

Termina-
ção do ver-

bo na 2a 
conjugação

Enfeite de
cabelos
Mente,

em inglês

Poesia
lírica

Naipe do
baralho

Ilha da
Indonésia
Etapa da
viagem

Vontade
de beber

Peça íntima
feminina

Lavrador
de aluguel

Equipa-
mentos

dos saltos
da Pedra
da Gávea

(RJ)

Título de
Pelé (fut.)
União de
empresas

Itália,
Isabel e
moscatel
Feridos

Iguaria
feita com

porco
novo (MG)
Diz-se da
pessoa

que sabe
vestir-se

(?) Cid,
herói da
Espanha

O terreno do man-
guezal,

pela con-
sistência

A apresen-
tação que
combina

som, ima- 
gem, vídeo

e textos

Expressão
coloquial

que desig-
na impe-
dimento
de ação

Retumba
No (?) da
valsa: em
desordem

3/ars — eli — poe. 4/bali — mind. 10/multimídia — violinista.

Não tenho bola de cristal, mas vou pre-
ver o futuro: na próxima semana várias lojas 
físicas e online vão mexer com nossos co-
raçõezinhos com suas promoções! A próxi-
ma semana é a oficial da Black Friday! Ape-
sar de o termo significar “sexta-feira negra”, 
os dias de promoções se estendem de sexta-
-feira a domingo da próxima semana, ou até 
pela semana inteira ou o mês inteiro em al-
guns casos!

A Black Friday surgiu nos Estados Uni-
dos, mais especificamente na Filadélfia e há 
aproximadamente 6 anos chegou de verda-
de no Brasil. Ela foi criada para as lojas ge-
rarem caixa e liberarem estoques, com o in-
tuito de estarem mais tranquilas na época 
de Natal. Mas, infelizmente, empresas que 
utilizam de má fé acabaram manchando 
essa campanha, promovendo liquidações 
enganosas.

Então, como aproveitar melhor a Black 
Friday? Anote essas dicas:

Faça uma lista dos itens que você deseja 
ou precisa comprar. Depois, categorize en-
tre os essenciais e os de desejo para saber 
priorizar quando chegar a hora e não acabar 

dando um passo maior que a sua perna (em 
outras palavras: se endividar).

Indico ainda que você faça uma pes-
quisa antes para saber os preços. Acontece 
que algumas empresas costumam remarcar 
seus produtos com “a metade do dobro do 
preço”, ou seja, fingem que o produto custa-
va R$100,00 e agora está por R$50,00, quan-
do ele sempre custou R$50,00. Isso acontece 
mais com empresas maiores e que vendem 
pela internet, então é bem fácil de fazer essa 
pesquisa.

Tratando-se principalmente de moda, 
indico que você prove a peça, imagine com 
quais outras peças suas ela vai combinar e 
observe todos os detalhes se não há algum 
defeito. Mas, se gostar mesmo, não deixe 
para decidir depois, porque nessa época é 
difícil garantir que o produto ainda estará lá 
se você não levá-lo na hora.

Outra forma muito vantajosa de apro-
veitar a Black Friday é já comprar presen-
tes de Natal. Faça novamente uma lista, fale 
com as pessoas do seu meio para descobrir 
o que gostariam de ganhar e adiante esse 
afazer com economia!

Como aproveitar 
bem a Black Friday
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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 

O grupo WH Comunicações 
carinhosamente deseja muitas 
felicidades a colaboradora Carine (18), 
por mais um aniversário!!  Parabéns!!

Elena, que Deus te 
abençoe sempre. Feliz 
aniversário. Teresinha, que Deus em sua 

infinita bondade, lhe dê tudo de 
bom que você merece. Que você 
tenha muita alegria, paz, saúde 
e felicidade. Parabéns pelo 
aniversário hoje. Homenagem 
de sua família e amigos.

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

Jhonessa, feliz aniversário! Parabéns por ser 
essa pessoa maravilhosa, que busca e batalha 
todos os dias por seus objetivos. Muitas 
felicidades! É o desejo dos amigos e familiares.

Marcia, a vida é maravilhosa e viver é um 
privilégio, por isso comemorar mais um 

aniversário deve ser sempre motivo de alegria 
e gratidão. Parabéns, muitas felicidades, uma 

homenagem de toda sua família. 

Jamille, nós da equipe ousadia queremos que 
você saiba que a única certeza que temos, é 
que amamos muitooo você, e queremos ver 
sempre esse seu sorriso irradiante! Que Deus 
ilumine sempre seu caminho e permita você ser 
eternamente feliz e conquistar o que deseja!! 
Feliz aniversário!
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MUNICÍPIOS

O Sicoob Credial realizou 
na sexta-feira (12) contação de 
história para os alunos da Es-
cola de Ensino Fundamental 
Tupinambá de Cunha Porã. A 
ação contou com a participa-
ção de 120 pessoas, entre alu-
nos e professores. Neste dia, a 
escola realizou ainda o tradi-
cional piquenique com alu-
nos e pais, junto ao campo de 
futebol da Linha Vera Cruz.

A contação de história foi 
realizada pelas colaborado-
ras voluntárias do Instituto Si-
coob Eliéges Flesch, Bianca T. H. 
Sonda e Juliana B. Kolln e teve 
como objetivo falar sobre edu-
cação financeira, da importân-

CUNHA PORÃ

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

Sicoob Credial realiza contação de história para os alunos 
da Escola Tupinambá 

Terceira dose da vacina contra Covid-19 está disponível 

Atividade foi com alunos da escola 

cia de guardar dinheiro, pen-
sar sobre consumo e estabelecer 
nossos sonhos. Após conta-
ção, foram entregues às crian-
ças um kit do Sicoob, composto 
por um livro do Instituto, cofri-
nho, pirulitos e uma sacochi-
la. E ao final, as crianças foram 
agraciadas com algodão doce. 

Para a diretora da Esco-
la Tupinambá, Veraneide Fáti-
ma Pressi, a contação de histó-
rias é uma ação importante para 
o desenvolvimento do hábito 
da leitura. “Indiferente da ida-
de, quanto antes se inicia a téc-
nica de se contar histórias para 
as crianças, antes vai desper-
tar a curiosidade e o gosto pelo 

Divulgação

Ocorreu na última semana 
em Iraceminha a 4ª Conferência 
Municipal de Educação com o 
tema Inclusão, Equidade e Qua-
lidade-Compromisso com o Fu-
turo da Educação Brasileira. O 
objetivo da conferência foi abrir 
um espaço democrático onde a 
sociedade civil pode falar e ser 
ouvida sobre como a educação 
pode melhorar.

A conferência teve como re-
latora a diretora do educandário 
Núcleo Escolar Professora Maria 
Olinda Hermann, Odete Bertot-
ti, abordou sobre a educação que 

A administração de Tigri-
nhos iniciou na segunda-feira 
(15), as obras do projeto de ter-
raplanagem, drenagem pluvial e 
calçamento na estrada munici-
pal da Linha Cabeceira do Tigri-
nhos. O projeto contempla área 
total de 4.902,95m² serão investi-
dos R$200 mil de recursos do de-
putado estadual Mauro de Nadal 
e aproximadamente R$134 mil 
de contrapartida do município.

Conforme o prefeito Der-
li de Oliveira, o governo mu-
nicipal vem realizando cons-
tantemente investimentos em 

melhorias das vias públicas em 
todo o município. Recentemen-
te foi concluído o calçamen-
to de acesso a Linha Coroa da 
Serra, atendendo uma deman-
da antiga dos moradores. “In-
vestir em infraestrutura é investir 
em qualidade de vida”, destaca.

Além dos calçamentos a ad-
ministração também está reali-
zando a acessibilidade dos pré-
dios públicos municipais. A 
execução desses importantes 
projetos proporcionam melho-
res condições de tráfego, confor-
to e comodidade à população.

Com o objetivo de reviver 
as tradições do Natal, estimu-
lar a criatividade, apoiar as ma-
nifestações da cultura popular e 
tornar a cidade mais bela para 
as festividades natalinas a ad-
ministração de Tigrinhos atra-
vés da Secretaria de Assistên-
cia Social está desenvolvendo 
o Concurso de Decoração Na-
talina. Neste ano o concurso 
será dividido em três catego-
rias: residencial cidade, resi-
dencial interior e comercial. 

As inscrições vão até o dia 
15 de dezembro e os interessa-
dos deverão preencher a ficha 
de inscrição disponibilizada na 
recepção da Secretaria de As-
sistência Social. A visita de jul-
gamento será realizada entre os 
dias 20 a 21 de dezembro. Todos 
os inscritos receberão certifica-
do de participação e o primei-
ro colocado em cada categoria 
receberá uma cesta de Natal. A 
premiação será entregue dia 23 
de dezembro, junto à prefeitura.

A Secretaria da Saúde de 
São Miguel da Boa Vista duran-
te o mês de novembro tem uma 
programação especial para os 
homens em decorrência do No-
vembro Azul. A ação aconte-
ce nos dias 25 e 30 pela parte da 
manhã e o atendimento é na 
sala de reuniões da Unidade Bá-

sica de Saúde. Todos os homens 
terão exames de sangue de 
próstata, colesterol diabetes e 
triglicerídeos. Os organizadores 
lembram que para a micro área 
que está sem agente de saú-
de, eles devem agendar o horá-
rio com a Vanessa Kluge, na re-
cepção da unidade de saúde.

hábito de ler. Na minha opinião 
principalmente para a educa-
ção infantil é uma das mais im-
portantes ações que a escola ou 
outras entidades podem pro-
porcionar. Somos muito gra-
tos pela ação, pelos brindes e 
pelo algodão doce” relata.

Para Eliéges Flesch, “estes 

momentos são extremamente 
importantes, pois nos permitem 
levar às crianças conhecimen-
tos e informações sobre educa-
ção financeira, auxiliando as-
sim no seu desenvolvimento e 
formação, fazendo com que te-
nham uma vida financeira mais 
sustentável e saudável”, finaliza.

IRACEMINHA Apresentações e palestra fizeram parte do evento que 
reuniu autoridades e gestores da educação para discutir o futuro

Município realiza a Conferência Municipal 
e elenca prioridades 

Evento contou com a presença de profissionais da área da educação do município

faz o futuro parecer um lugar de 
esperança e transformação. Se-
gundo ela, a educação deve ser 
levada a sério por que ela trans-
forma vidas, muda a realidade e 
faz nascer um novo mundo. 

Na abertura da conferência 
foi feito a leitura do regimento 
interno da conferência pelo Se-
cretário de Educação Jair Valca-
renghi e a diretora do CEI Silva-
ne Schubert Pasqualotto. Dando 

continuidade teve apresentações 
da escola Municipal Núcleo Es-
colar Profª Maria Olinda Her-
mann com poesias e danças. 

Após o professor Paulo Ba-
varesco palestrou sobre o tema 
da conferência Inclusão, Equi-
dade e Qualidade-Compromisso 
com o futuro da Educação Brasi-
leira. Em seguida o eixo a serem 
discutidos ficou por conta da 
professora Marisete Camini que 
no final dos eixos foi feita a esco-
lha dos delegados para participar 
da Conferência Intermunicipal 
que será em Maravilha.

Divulgação

A Secretaria da Saúde de 
São Miguel da Boa Vista promo-
verá hoje (20),   o sábado D para 

tomar a terceira dose da vacina 
contra Covid-19. Todas as pes-
soas de 18 a 60 anos que tenham 

tomado a segunda dose da va-
cina a mais de cinco meses de-
vem procurar a Sala de Vacinas 

na Unidade Básica de Saúde. 
O horário de atendimento será 
das 8h às 11h e das 13h às 17h. 

MELHORIAS

NATAL

PREVENÇÃO

Calçamento está sendo executado 
no interior do município

Concurso de Decoração Natalina 
será promovido em Tigrinhos

Atividades do Novembro 
Azul serão realizadas
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O QUE A PANDEMIA NOS ENSINOU?

Força, fé e superação. Não foi fácil passar pelos 20 meses já 
acumulados desde o início da pandemia, foi preciso muita garra. 
Lá em março de 2020 se esperava que em alguns meses, talvez 
até o final daquele ano, pudéssemos retomar nossa rotina, sem 
lockdown, sem máscaras e distanciamento.  Mas não, estava 
tudo muito longe de acabar. 
É certo que a pandemia ainda não acabou, mas já podemos falar 
em superação. Este é foco das reportagens produzidas para o 
nosso caderno especial desta edição, com personagens que 
demonstram o quanto a pandemia nos ensinou sobre força, sobre 
fé e a necessidade de continuar vivendo mesmo em meio ao caos. 
Neste ano, um dos grandes desafios foi vacinar a população, 
na busca frear o contágio e principalmente os casos graves 
da doença. Nenhuma vacina prometeu 100% de eficácia, mas 
a imunização vem cumprindo com seu propósito de baixar os 
números de casos ativos e internados. 
No Brasil, a vacinação começou em janeiro deste ano e os 
resultados, como até já era esperado, não foram imediatos. 
Nosso país enfrentou picos severos da doença, meses após o 
início da imunização. Nossa região, viveu dois picos, fevereiro e 
junho, com hospitais lotados e pacientes com sintomas graves 
no aguardo de um leito de UTI. Sim, tivemos mortes por falta de 
leito na terapia intensiva. 
Como esperar que uma família supere uma perda tão injusta. 
Como imaginar profissionais de saúde voltando para casa 
com um misto de sentimentos, ao perder um paciente na UTI 
e ao mesmo tempo ver uma vaga se abrindo para outro que 
aguardava por leito. Parece impossível, mas esta foi a realidade 
que muitos precisaram enfrentar, superar e continuar. 
Famílias que não puderam se despedir e fazer um velório digno 
para quem partiu. Foi difícil ver mães partindo quando os filhos 
nasciam, pais deixando suas crianças para trás ou enterrando 
seus filhos. Essa pandemia foi dura demais, mas ensinou 
muito sobre superação. Foi lindo ver as equipes dos hospitais 
comemorando cada alta, tantas famílias aguardando lá na porta 
a volta de quem passou dias ou meses no hospital. Foi lindo ver 
crianças sobrevivendo ao vírus ainda dentro da barriga da mãe, 
nascendo e vencendo essa luta aqui fora. Superação, esse tema 
do nosso caderno, com reportagens que demonstram a força 
de famílias e profissionais que encarraram os momentos mais 
difíceis da vida, mas decidiram continuar, superar. 
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Avanço da vacinação entre a 
população mais jovem determinou 
estabilização e queda nos casos ativos

CARINE ARENHARDT 

Um ano de desafios e supera-
ções. Assim foi 2021, quando se fala 
em pandemia da Covid-19. Embo-
ra os meses tenham se dividido en-
tre altos e baixos nos casos ativos da 
doença, o avanço da vacinação foi 
determinante para a queda nos nú-
meros de casos, internações e mor-
tes. No entanto, o ritmo lento na 
chegada das doses acabou contri-
buindo para um segundo pico da 
Covid-19 entre o final de maio e iní-
cio de junho. 

Conforme a secretária de Saú-
de, Miriane Sartori, o segundo pico 
da doença no município foi na pri-
meira quinzena de junho, quando a 
vacinação já seguia para seu quin-
to mês. 

Em Maravilha, a vacinação da 
população não idosa, e que tam-
bém não se encaixava nos grupos 
de pessoas com comorbidades, 
profissionais da saúde e educação, 
começou somente no dia 7 de ju-
nho.  Dois dias antes, o município 
registrava seu número recorde de 
casos ativos do ano – 376 pacientes. 

O primeiro pico foi entre o fi-
nal de fevereiro e início de março, 
quando o município ultrapassou 
a marca de 230 casos ativos. Nes-
te período a região Oeste do Esta-
do foi considerado o epicentro do 
colapso na saúde em Santa Cata-
rina, com fila de pacientes aguar-
dando por leitos de UTI. Na região, 
hospitais referência no tratamen-
to intensivo da doença em Maravi-
lha, Chapecó e São Miguel do Oes-
te voltaram a registrar UTIs lotadas 
em junho, com pacientes aguar-
dando vagas. 

A secretária ressalta que foi após 
esse início da vacinação da popula-
ção mais jovem e predominantemen-
te mais ativa no mercado de trabalho, 
que os casos começaram a baixar efe-
tivamente, sem novos picos. 

O avanço da vacinação para o 

público não idoso foi seguindo a 
partir do dia 7 de junho no municí-
pio. No final daquele mês, toda po-
pulação com mais de 43 anos já es-
tava sendo imunizada. No dia 9 de 
setembro toda população acima 
dos 18 anos já estava sendo atendi-

da. Logo em seguida, no dia 13 de 
setembro o município dava início a 
imunização dos adolescentes. 

A partir da segunda quinze-
na de julho, Maravilha não voltou 
a registrar mais de 50 casos ativos 
da doença. 

 Conforme Miriane, o avanço da va-
cinação também foi determinante para 
a redução nos índices de pacientes que 
apresentavam sintomas graves da do-
ença. Conforme aumentava a parcela da 
população imunizada com as duas do-
ses da vacina, diminuía o número de pa-
cientes com sintomas mais graves e que 
precisavam de internação. 

O município chegou a zerar o núme-
ro de internados para tratamento da do-
ença na segunda quinzena de setembro, 
mas voltou a registrar internações alguns 
dias depois. No entanto, mesmo com o 
cenário positivo, a Secretaria Municipal 
de Saúde sempre manteve o alerta para 
a necessidade de seguir com as medidas 
de prevenção, como distanciamento e 
uso de máscaras, para evitar novas eleva-
ções nos números. 

Outro desafio 
foram os atrasos 
na aplicação da 
segunda dose, 
pela demora dos 
munícipes em 
procurar a equipe 
de vacinação 
para completar a 
imunização. Outro 
fator que contribuiu 
para este cenário 
foi a suspenção por 
parte do município 
de aplicação da 
segunda dose 
por falta dos 
imunizantes. 

A secretária Miriane destaca que o 
maior desafio do município foi com 
o ritmo lento na chegada de novas 
doses. Um mês após o início da 
imunização, apenas 40 idosos com 

mais de 90 anos haviam recebido 
a primeira dose e 464 profissionais 
da saúde. A secretaria de Saúde 
precisou suspender várias vezes a 
aplicação de primeiras doses por 

falta de imunizantes em estoque 
no município. O município chegou 
a tentar a compra direta de vacinas, 
mas não conseguiu remessas 
disponíveis dos imunizantes. 

Balanço atual da vacinação em Maravilha, por faixa etária 

Gráfico aponta como foi a evolução mensal da vacinação, com o número de doses aplicadas 
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Com pandemia, empresa é 
obrigada a mudar e desenvolve 
produto inovador
EDERSON ABI

A empresa familiar de Leonir Gonçalves e a esposa, Rosilei 
Mallmann, possui cinco anos de história em Maravilha. Loca-
lizada nas proximidades da BR-282, no Bairro Pioneiro, a Italy 
Portas Especiais sofreu os impactos da pandemia e precisou 
se reinventar para não ficar pelo caminho. 

O empreendedor, Leonir Gonçalves, explica que a em-
presa precisou se modificar com a pandemia, olhando para 
o mercado de uma forma diferente, já que tudo fechou e os 
processos sofreram modificações. “Uma transformação. Des-
de o trabalho externo, nos residenciais. Tivemos que se rein-
ventar”, afirma. 

Desta forma, ele conta que precisou usar os trabalhadores 
da empresa para novas atividades. Assim, surgiu um novo pro-
duto, que atualmente se tornou a principal plataforma da em-
presa. “Inovador, aceito pelo cliente e que superou as expec-
tativas, aumentando a fábrica, novos locais de venda”, explica. 

O proprietário afirma que a pandemia ajudou a pensar e 
criar, mudando a produção para chegar a novos caminhos. 

A nova ideia é uma porta 
diferenciada que mudou 
a linha de produção e a 
tecnologia empregada 
no ambiente de fábrica. 
Gonçalves explica que a 
mudança para o cliente pode 
ser apenas visual, mas de 
profunda transformação fabril. 
Ele comenta que a porta em 
módulo reduz a necessidade 
de alta mão de obra e agiliza 
a produção dentro da fábrica. 

“É uma porta em módulo, mas 
com sugestão para fazer em 
PVC, com reciclagem. Vai ser o 
futuro”, afirma. 
Ele explica que para chegar ao 
produto a empresa recebeu 
auxílio do Sebrae, Hórus 
Faculdade e outras pessoas 
que estudam o cenário químico 
da produção. 
Com o sucesso, a empresa foi 
convidada para expor o produto 
em uma feira em São Paulo. 

Proceso de pintura das portas dentro da empresa

Empresa precisou rever processos de fabricação e inovou

Além de atuar em SP, SC, MS e MT, a empresa possui equipe especializada em Maravilha

Para o secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Gelson 
Rossetto, a pandemia exigiu muitas mudanças das empresas. 
Essas mudanças foram refletidas nos números, que ainda se 
mostram positivos.
Após crescimento de 10% em 2018, os números mostram 
resultado positivo para 2019, com crescimento de 11,43%. No 
entanto, de 2019 para 2020, o crescimento foi menor, justamente 
pelos impactos da pandemia. O índice ficou em 9,23%. 
Sobre o índice deste ano, Rossetto lembra que o crescimento 
está em 8,64%, que reflete diretamente as dificuldades 
encontradas em razão da pandemia. “Porém, teve setores que a 
pandemia não afetou de forma drástica”, observa o secretário. 
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Desafios dos profissionais na linha de 
frente de combate à Covid-19 

FRANCIELE BORGES 

Desde o início da pandemia, os profissionais da saúde se des-
tacam por seu papel fundamental no enfrentamento do vírus e na 
assistência às milhares de pessoas que foram acometidas pela Co-
vid-19. Verdadeiros heróis, os profissionais da linha de frente dos 
atendimentos arriscam suas vidas diariamente.

“Já atuo há 25 anos na área da enfermagem e nunca imaginava 
passar por um caos assim, um vírus estranho que não tínhamos co-
nhecimento nenhum e que mudou totalmente a vida das pessoas”, 
este é o relato da enfermeira do Controle de Infecção do Hospital 
São José de Maravilha (CCIH), Adriana Foresti.  Adriana diz que a 
rotina de trabalho dos profissionais da saúde mudou totalmente de 
um dia para o outro. A partir daí as vestimentas tiveram que ser re-
forçadas, máscara e EPIs, tudo para proteger a saúde de todos.  

“A gente viveu muitos momentos tensos, mas sempre com a es-
perança de dias melhores, pois quando recebemos um paciente cui-
damos bem dele para sair daqui melhor, mas infelizmente às ve-
zes isso foge do nosso controle. No auge da pandemia precisamos 
ser muito forte por que tinham famílias chorando pelo seu familiar, 
muitos nem puderam fazer um velório e se despedir de forma dig-
na, mas nós não podíamos arriscar, pois o vírus está aí e sabemos 
que a transmissão dele pode ocorrer mesmo após várias horas da 
constatação do óbito”, destacou Adriana. 

Adriana relata que a maior demanda no Hospital São José, 
de Maravilha, foi em março deste ano quando foram realizados 
531 atendimentos somente no bloco A. No mês de junho esse 
número voltou a aumentar e chegou a 362 atendimentos. 

Quanto à estrutura do hospital, Adriana relata que a equipe precisou 
se reinventar e a administração também contribuiu, pois foi necessário 
deslocar um bloco inteiro para montar outros 23 leitos para atender os pa-
cientes com Covid-19. “Tivemos que fazer reformas no local e comprar 
EPIs novos para atender a demanda e, além disso, houve a contratação de 
um infectologista”, enfatizou ela. Também foram montadas equipes que 
só trabalhavam no bloco A, mas com equipe reduzida todos abraçaram a 
causa e fizeram muitas vezes até o impossível para proteger e salvar vidas.

Com o passar dos meses a demanda aumentou e a UTI passou a aten-
der somente pacientes com Covid-19. “Nós tínhamos 10 leitos sempre to-
dos ocupados, muitas vezes precisávamos entubar pacientes no bloco A 
por que não tinha vaga de UTI”, enfatizou Adriana.

Em contrapartida tinha a equipe multiprofissional que é composta 
pelo controle de infecção, nutricionista, assistência social, psicóloga, en-
fermeira da UTI e gerente de enfermagem, que foram fundamentais para 
auxiliar todos que necessitavam de um atendimento. “Não estávamos 
preparados, mas tivemos o apoio dessa equipe multiprofissional em to-
dos os momentos da pandemia”, frisou ela. 

Ao ser questionada sobre algum fato marcante 
no período, Adriana disse que foram muitos 
momentos em que precisou ser forte e seguir 
ajudando os pacientes e familiares. Quando 
um paciente recebia alta era uma alegria muito 
grande, pois mais uma pessoa estava vencendo 
a Covid-19. Adriana destacou a morte de uma 
jovem de apenas 26 anos que deixou um filho 
pequeno e o esposo. “A evolução dela foi boa, e 
pensávamos que ia ter um desfecho bom, mas 
infelizmente ela foi a óbito”, destacou. 
Outro fato também foi quando Maravilha 
começou a receber pacientes de Chapecó. 
“Lembro-me que um final de tarde começou a 
encostar as ambulâncias em frente ao hospital 
isso foi assustador, pois não imaginávamos estar 
passando por uma situação dessa”, finalizou ela. 

Adriana Foresti relata os momentos que vivenciou durante o período da pandemia

Franciele Borges/O Líder
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Nove meses dos trigêmeos que 
nasceram após diagnóstico de 
Covid-19 na mãe

CARINE ARENHARDT 

Alice, Manuela e Théo completam nove meses no 
próximo dia 24, com uma trajetória marcada por mui-
ta luta, fé e superações diárias. O nascimento foi em fe-
vereiro, quando a região vivia um cenário de caos, com 
hospitais lotados devido ao pico de casos da Covid-19. 

A mãe, Carol Grimaldi Gotardo, foi diagnosticada 
com Covid-19 com 29 semanas de gestação. Internada 
no Hospital Regional de Chapecó, no dia 22 de feverei-
ro começava o maior desafio da família. O estado de saú-
de de Carol não evoluía bem e os trigêmeos precisaram 
nascer no dia 24, com apenas 30 semanas de gestação. 

Durante a cesárea a mãe acabou ficando incons-
ciente, acordando algumas horas depois. Os filhos pre-
cisaram ser intubados logo após o nascimento e enca-
minhados para leito de UTI Neonatal. Carol não chegou 
a ver os filhos e no dia seguinte precisou ser intubada 
devido a uma piora no quadro de saúde, permanecen-
do em coma por 19 dias. Depois de sair da UTI, Carol só 
conheceu os trigêmeos 23 dias após o parto. 

José, pai das crianças, só conseguiu visitar os filhos 
cinco dias depois do nascimento, após período de iso-
lamento dos trigêmeos devido ao quadro de Covid-19 
da mãe. Eles testaram negativo para a doença, mas a 
luta estava longe de acabar. Devido a prematuridade 
Alice e Manuela ficaram 54 dias internadas no Hospital 
Regional de Chapecó, entre UTI e berçário, mais 10 dias 
no Hospital de Maravilha. Já o Théo precisou de 80 dias 
de internação, 70 deles em Chapecó em leito de UTI e 
berçário, mais 10 dias em Maravilha. 

O período de internação da mãe e também dos 
trigêmeos foi de muita insegurança para toda família. 
Além do grave estado da mãe, havia alto risco de morte 
dos bebês e nem sempre as notícias eram boas. José se 
deslocava para Chapecó todos os dias e podia perma-
necer cerca de uma hora com os filhos. 

Família completa, com os pais e os seis filhos

Um dos primeiros registros dos trigêmeos juntos, mais de dois meses após o nascimento 

Ensaio de oito meses do Théo, Alice e Manuela

Carol somou 30 dias de internação 
e precisou continuar o tratamento 
em casa. Ao acordar do coma, ela 
só conseguia mexer os dedos e foi 
recuperando os movimentos do corpo 
aos poucos, indo para casa ainda 
sem conseguir caminhar. No dia alta, 
Carol vivia um misto de sentimentos. 
Estava feliz por ir para casa e 
reencontrar os três filhos mais velhos, 
mas insegura ao deixar os trigêmeos 
no hospital. Em casa estavam os 
filhos Gustavo de 17 anos, Giovana 
de 12 anos e Ana Lívia de dois anos. 
Cada dia Carol se desafiava a fazer 
algo novo e reconquistar algum 
movimento perdido pela Covid-19.  

Embora precisando ainda de acompa-
nhamentos com especialistas os trigême-
os foram evoluindo bem. No entanto a rotina 
da família mudou completamente. Consul-
tas, exames, encaminhamentos para rece-
ber auxílios do poder público, acertar medi-
cações, leite, enfim, eram muitos os desafios. 
Com a mãe ainda em recuperação, familia-
res precisaram se revezar para auxiliar nos 
cuidados com as crianças e com a casa. 

Divulgação

Free Color

Carine Arenhardt/O Líder

Um dos grandes desafios foi também 
na área financeira. José precisou parar 
de trabalhar, para cuidar de Carol e dos 
filhos. Ele era vendedor autônomo e sua 
única renda passou a ser dos valores 
em parcelas ainda a receber de vendas 
feitas antes do nascimento dos filhos, as 
quais já estão praticamente acabando. A 
família conseguiu um auxílio do governo 
do Estado, cerca de R$ 400,00 para cada 
um dos trigêmeos. 
Além da ajuda de familiares, a 
comunidade local também se engajou 
e fez importantes doações. Roupas, 
calçados, alimentos, dinheiro e até 
atendimento voluntário de profissionais 
da área da saúde foram fundamentais. 
José ainda não tem previsão de quando 
vai conseguir retornar ao trabalho. 
A família vive um dia de cada vez, 
superando os novos desafios que 
chegam, sem conseguir “planejar o 
amanhã”. A rotina é cheia de extremos, de 
alegria, cansaço, desafios e superações. 
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Paciente passa por 
tratamento diferenciado 
após contrair Covid-19

Aposentado usa aparelhos para recuperar a saúde 

Fisioterapeuta presta serviço ao município 

CLEITON FERRASSO

Valêncio de Moura, 63 anos, aposentado, não consegue mais 
fazer atividades simples do dia a dia como uma caminhada. Ele é 
uma das 6.058 pessoas que já contraiu a Covid-19 em Maravilha, no 
entanto o corpo ainda sofre as consequências da doença. 

“Eu era zelador da igreja e do Clube aqui do Bairro Floresta, 
cuidava do ambiente, jardim e fazia caminhadas. Hoje não consi-
go fazer essas atividades”, lamenta.  

Quando o aposentado contraiu a Covid-19, em maio deste ano, 
ficou internado por três dias no hospital São José. Na época, ele não 
precisou ficar na UTI. Entretanto, quando foi liberado e estava em 
casa, sofreu um AVC, o que complicou ainda mais o estado de saú-
de. Valêncio perdeu parte dos movimentos do corpo e o pulmão fi-
cou comprometido em 50%. 

“Estava em casa, senti uma forte dor na cabeça e apaguei. 
Quando acordei, estava no hospital em Chapecó. Lá, fiquei dez dias 
internado. Nunca sofri sintoma de AVC e dizem que foi consequ-
ência da Covid-19, por causa da má circulação do sangue”, lembra. 

Desde então, Valêncio passou a fazer tratamentos diferencia-
dos com a ajuda de profissionais. Por recomendação médica, o pa-
ciente passou a fazer sessões de fisioterapia para fortalecer os mús-
culos e voltar a caminhar. Um pacote de dez sessões é pago pela 
secretaria de Saúde do município, porém ele continuou o trata-
mento de forma particular também. Além da fisioterapia, Valêncio 
também faz sessões com fonoaudióloga, pois tem dificuldade ao 
ingerir alimentos.

Assim como seu Valêncio, 
outras pessoas com 
gravidade após contrair a 
Covid-19 também precisaram 
seguir um tratamento para 
melhorar o condicionamento 
físico. Liliane Nicolli presta 
serviço para a prefeitura 
de Maravilha e diz que a 
demanda aumentou durante a 
pandemia. 
“Tenho experiência de 14 
anos formada e a fisioterapia 
respiratória nunca foi tão 
importante quanto agora. 
As pessoas acabaram 
conhecendo muito mais essa 
área nesse período”, destaca. 
Liliane relata que a sessão 
varia conforme o caso 
do paciente. “Se é um 
paciente de quadro mais 
grave e está em casa, o 
tratamento é direcionado 
no condicionamento da 
respiração. Nesse caso, é 
feito um exercício respiratório 
para melhorar a ventilação 
pulmonar e a saturação de 
oxigênio, como foi feito com 
seu Valêncio por um período”, 
exemplifica. Segundo a 
profissional, nos casos 
menos graves, o paciente vai 
até a clínica e realiza outras 
atividades diversas. 
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Força e esperança 
para recomeçar após a 
morte de quem se ama

CAMILLA CONSTANTIN

“Reze por mim”. Essas foram as últimas palavras 
que Clarice Agostini ouviu do marido, por meio de 
uma ligação feita no hospital. Em 1° de setembro de 
2020, dez dias após testar positivo para covid-19, Ari 
Agostini faleceu, aos 71 anos.

Ela e a filha, Graciele, contam que a família en-
frentou a dor da perda ao entender que deveriam 
honrar o lindo legado deixado por ele. “Era extrover-
tido, carinhoso, prestativo e extremamente generoso. 
Foi uma pessoa que amou profundamente a família”, 
descrevem.

Assim, aos poucos, a angústia foi sendo substitu-
ída por lembranças bonitas e orgulho da trajetória do 
patriarca. A vida, claro, continua. Não mais como an-
tes, já que a casa ficou mais silenciosa e perdeu um 
dos “pilares” principais.  

Maravilha contabiliza 72 óbitos pela doença. Da 
mesma forma que outras pessoas que tiveram entes 
queridos que não sobreviveram ao vírus, elas expli-
cam que a maior dor foi não poder ter o rito de despe-
dida, já que a impossibilidade do velório deixou uma 
grande lacuna que dificultou o processo de aceitação. 
“Até hoje, mais de um ano depois, parece que não é 
verdade. Para sempre nosso amor será ele”, dizem.

A Rua do Contestado, no 
Loteamento Seminário, conta com 
o Bosque da Memória, uma forma 
simbólica de homenagear as vítimas 
da Covid-19. Os familiares de Ari 
Agostini, que costumam visitar o 
local diariamente, destacam que a 
iniciativa foi linda e gratificante. “É 
como se a gente sentisse a presença 
dele lá”, afirmam.
É assim que surge a força e 
esperança para recomeçar: 
na certeza de que o amor e os 
momentos compartilhados em vida 
serão sempre muito mais fortes e 
grandiosos do que a dor do adeus 
que nunca foi dito.

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Graciele e Clarice, com o porta-retrato de Ari Agostini

Ari Agostini morreu dez dias após testar positivo para covid-19

Familiares destacam que o local transmite paz
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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

CRIANÇA NA RODOVIA

Olá amigo leitor.
Não pude deixar de notar na semana passada uma si-

tuação que, embora simples, naquele momento estava ge-
rando um perigo enorme para todos os usuários da via 
que ali transitavam. Me refiro a atividade de dois ciclistas, 
e uma criança entre eles, sendo que para proteger a crian-
ça um dos adultos seguia ao seu lado em cima da rodo-
via, e o outro atrás no acostamento, onde a criança estava.

Importante é lembrar que a legislação de trânsito é 
clara no sentido de que os ciclistas devem trafegar pela 
rodovia em seu acostamento, na mesma direção dos ve-
ículos.

Nesse caso que mencionei, o adulto, que ficava ao 
lado da criança, e em cima da pista de direção dos veí-
culos, estava agindo de forma imprudente e errada, co-
locando em risco a sua vida e dos demais que ali trafe-
gavam, muito embora tenha o feito para proteção para 
que a criança não viesse a virar o guidão e entrar de for-
ma inopinada na rodovia, vindo a ser atropelada, o que de 
fato, seria uma tragédia.

Mas a reflexão e pergunta que fica é: Será que não exis-
te algum outro local mais adequado e seguro para levar a 
criança a aprender ou andar com sua bicicleta?

Rodovia é local perigoso e qualquer segundo de desa-
tenção pode ser fatal. Por isso a importância de respeitar 
a legislação de trânsito, e também, além de estar correto, 
buscar as melhoras alternativas de segurança, prevenin-
do-se de acidentes. Lembre-se, vale muito mais estar bem, 
seguro e com vida, do que estar certo.

Obrigado pela atenção e tenham to-
dos uma boa semana. 

INVESTIGAÇÃO Homens agiram no dia 31 de outubro no centro do município

Polícia Civil identifica e prende 
suspeitos de roubo em Maravilha

A Polícia Civil, através da 
Delegacia de Polícia de Mara-
vilha, identificou e prendeu 
dois homens suspeitos de 
roubo, ocorrido na madruga-
da do dia 31 de outubro, no 
centro de Maravilha. Os pre-
sos têm 30 e 22 anos e são de 
origem venezuelana. 

Naquela madrugada, um 
grupo de jovens se deslocava 
pela área central de Maravilha, 
quando dois homens, que esta-
vam em bicicletas, se aproxima-

ram e anunciaram o assalto. Um 
dos criminosos estava armado 
com uma faca e exigiu que as ví-
timas entregassem os aparelhos 
celulares e deitassem no chão.

Após análise das imagens 
de câmeras de monitoramen-
to, a Polícia Civil passou a 
realizar diligências investi-
gativas para identificar os sus-
peitos do crime.

Assim, a Polícia Civil de-
sencadeou na tarde de quarta-
-feira (17) uma ação com o ob-

jetivo de localizar e prender os 
suspeitos. Os investigados fo-
ram localizados em uma resi-
dência, no bairro Floresta, em 
Maravilha.

Um dos aparelhos celulares 

roubados foi localizado e será 
restituído à vítima. Após os pro-
cedimentos, os presos foram 
encaminhados à Unidade Pri-
sional Maravilha, onde perma-
necerão à disposição da Justiça.

Fotos: Polícia Civil

Câmeras flagraram momento que homens roubam jovens que passam pela rua

Jovens foram localizados e apreendidos pelas equipes da polícia

Carro estava às margens da BR-282 sem gasolina e jovens fugiram para matagal

Autores foram localizados em uma casa no Bairro Floresta

RESPOSTA
Cinco adolescentes são apreendidos após 
roubo de carro em Chapecó

A Polícia Militar Rodo-
viária, com ajuda da Polícia 
Militar da região, apreen-
deu cinco adolescentes na 
tarde de segunda-feira (15) 
após um assalto em Chape-
có. Os criminosos roubaram 
um veículo em Chapecó 
após amarrar o proprietá-
rio em um matagal. Assim, 
os jovens iniciaram o des-
locamento em fuga para 
a região de Maravilha. 

Rapidamente, a polí-
cia de Chapecó alertou a re-
gião, que iniciou as buscas. O carro roubado foi flagra-

do pela Polícia Militar Ro-
doviária parado às margens 
da BR-282, entre Maravi-
lha e Pinhalzinho. No lo-
cal, três criminosos fugiram 
para uma região de mata. 

Após chamar reforço, 
a polícia iniciou as buscas 
com ajuda do cão do Ca-
nil da Polícia Militar. Os três 
adolescentes foram locali-
zados e identificados. Logo 
depois, outros dois também 
foram apreendidos. Segun-
do a polícia, um deles fi-
cou ferido nas costas após 

tentar fugir e ser mordido 
pelo cão da Polícia Militar. 

O conselho tute-
lar também foi acionado 
após identificar que todos 
eram menores de idade. 
Ainda, a Polícia Militar 
descobriu que os bandi-
dos roubaram o carro e 
queriam vender o veículo 
em Maravilha. No entan-
to, a gasolina acabou du-
rante o trajeto na BR-282 
e dois foram buscar com-
bustível enquanto três jo-
vens ficaram no veícu-
lo roubado. No entanto, a 
polícia localizou o veículo 
antes de completar a fuga. 

Fotos: Polícia Militar Rodoviária

A Polícia Militar abordou um veículo com dois homens 
por volta de 14h de quinta-feira (18) na Avenida Maravilha, 
no Bairro Madalozzo, em Maravilha. Segundo a PM, com um 
deles os policiais localizaram uma pequena porção de ma-
conha e dinheiro. Assim, a Polícia Militar confeccionou o 
Termo Circunstanciado para que o homem preste esclareci-
mentos no Fórum de Maravilha. Os dois foram liberados. 

FLAGRA
Polícia Militar aborda 
homem com maconha
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SELVIRA SEBASTIANY REMPEL
Faleceu no dia 16 de novembro, no Hospital 
Regional de Palmitos, aos 78 anos. Seu 
corpo foi velado na Igreja Católica da Linha 
Barra Grande, em Cunhataí, e sepultado no 
Cemitério Católico da Linha Barra Grande.

NOELI SALETE FRITZEN
Faleceu no dia 17 de novembro, em 
sua residência, aos 55 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária de 
Maravilha e sepultado no cemitério de 
Pinhalzinho. 

RENY OLIVEIRA
O ex-integrante da banda Os 
Atuais Reny de Oliveira morreu 
no dia 16 de novembro, aos 67 

anos, vítima de complicações da 
covid-19. O guitarrista, compositor 

e cantor começou a sua carreira na banda Os 
Espiões de Horizontina. Em 1973, entrou para Os 
Atuais, onde ficou até o final dos anos 1980. Teve 
nova passagem pelo grupo e deixou a formação 
em 2017. Retornou aos palcos com a formação 
Reny e Banda Barco do Amor, permanecendo em 
atividade até este ano.

LEONARDO JOSÉ
O ator e dublador Leonardo 
José morreu no dia 18 de 
novembro, aos 78 anos. Ficou 
famoso por ter emprestado 

sua voz para vilões da Disney, 
como Frollo, de O Corcunda de Notre Dame e 
Shan Yo, de Mulan. Recentemente ele dublou o 
grande inimigo dos Vingadores, Thanos.

AIRTON POLLI
Faleceu no dia 13 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 56 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária de 
Anchieta e sepultado no cemitério de Barra 
Bonita.

SANICE INES KIST
Faleceu no dia 13 de novembro, no Hospital de 
Cascavel, aos 56 anos. Seu corpo foi velado na 
Capela Mortuária de Guaraciaba e sepultado no 
cemitério municipal de Guaraciaba.

DULCE MARIA CAVALHEIRO
Faleceu no dia 13 de novembro, no Hospital 
de Francisco Beltrão, aos 83 anos. Seu corpo 
foi transladado para Maravilha e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha.  

CARMELINDA CREMONESE BECKER
Faleceu no dia 14 de novembro, em sua 
residência, aos 90 anos. Seu corpo foi velado 
na Igreja Católica de São José do Laranjal e 
sepultado no cemitério da comunidade. 

CARLOS PRIMON
Faleceu no dia 15 de novembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 58 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Luterana de Bom Jesus do 
Oeste e sepultado no cemitério de Bom Jesus 
do Oeste. 

CARLITO ANTONIO FRESE
Faleceu no dia 16 de novembro, no Hospital 
Municipal Anchietense, aos 79 anos. Seu corpo 
foi sepultado no cemitério da Linha Serra Alta, 
em Santa Terezinha do Progresso. 

OBITUÁRIO

O Lions Clube Maravi-
lha Oeste mantém de for-
ma contínua e permanen-
te a Campanha da Visão 
para Todos, conectados 
pelo olhar. A ação é reali-
zada de forma global pelo 
Lions Clubs Internacio-
nal e é um dos pilares res-
saltados pelo Distrito LD 8.

A campanha auxilia pes-
soas com problemas oftal-
mológicos. “E inspirados 
por Helen Keller, ativis-
ta e escritora norte-ameri-
cana que ficou cega e sur-
da aos 19 meses, a defender 

a causa, servimos e defen-
demos os cegos e porta-
dores de deficiências vi-
suais. Como leões temos a 
oportunidade de propor-
cionar um alívio a quem 
depende dos óculos”, desta-
cam os membros do clube. 

Neste ano leonístico, ini-
ciado em julho, o Lions Clu-
be Maravilha Oeste já fez a 
entrega de 12 óculos e oito 
armações. “Uma ação so-
cial de grande impacto para 
nós como Companheiros do 
clube e principalmente para 
os beneficiados”, finalizam. 

AÇÃO SOCIAL
Lions Clube Maravilha 
Oeste divulga balanço 
da campanha da visão

Neste ano foram entregues 12 óculos e oito armações 

Divulgação

O empresário Sadi Coc-
co, 72 anos, morreu no fi-
nal da tarde de quinta-feira 
(18) no Hospital Regio-
nal de São Miguel do Oes-
te, vítima de Covid-19. Ele 
era empresário no ramo 
de chapeação na cida-
de, proprietário da Auto 
Car Chapecão de Maravi-
lha há 37 anos. Sadi atuou 
neste ramo por 53 anos. 

Sadi deixa em luto a es-
posa Marli, filhos Luciano, 
Fábio, Franciele e Juliana, 
além de seis netos, genro e 
noras. Marli e Sadi eram ca-
sados há 42 anos. Marli dis-
se que embora enlutada, a 
família vai seguir para hon-
rar a trajetória de Sadi, sem-
pre muito dedicado a todos. 

LUTO
Empresário maravilhense morre vítima de Covid-19

AÇÃO SOCIAL Objetivo é arrecadar recursos 
para continuidade das campanhas beneficentes

Começa a venda de 
fichas da Pizza LEO

A Pizza LEO é uma campa-
nha tradicional do LEO Clube 
Ômega Maravilha, realizada há 
alguns anos. Através dessa ação 
a entidade, que é sem fins lu-
crativos, busca arrecadar fun-
dos para dar andamento nas 
atividades, campanhas, promo-
ções e eventos promovidos em 
prol da comunidade maravi-
lhense. 

Neste ano, a Pizza LEO será 
um pouco diferente dos outros 

anos. “Antes a gente destina-
va 50% do lucro para outra en-
tidade, dessa vez estaremos ar-
recadando o valor das pizzas 
vendidas e esse dinheiro estará 
voltando para a sociedade em 
forma de campanhas”, explica 
o presidente do clube Robson 
Belusso. 

A venda das pizzas vai até o 
próximo sábado (27), com qual-
quer integrante do LEO Clube 
Ômega Maravilha.

Divulgação

RONY MARIA VENDRUSCULO DA ROCHA
Faleceu no dia 17 de novembro, no Hospital Regional 
de São Miguel do Oeste, aos 83 anos. Seu corpo 
foi velado no Cemitério Parque Memorial Jardim 
dos Ipês em São Miguel do Oeste e sepultado no 
cemitério Parque Memorial Jardim dos Ipês.

SADI COCCO
Faleceu no dia 18 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 72 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

Sadi Cocco tinha 72 anos

Arquivo pessoal 



,  MARAVILHA 20 DE NOVEMBRO DE 202126

ESPORTE

Foram quatro jogos duas vitórias e duas derrotas o que deu a terceira colocação para elas Pelos critérios de desempate Maravilha conquistou o vice campeonato no masculino

Entre os dias 13 a 15 de no-
vembro na cidade de Saudades 
aconteceu a fase Regional dos 
Jogos Abertos de Santa Catarina 
(Jasc). O voleibol maravilhen-
se esteve presente no naipe Fe-
minino e Masculino, treinados 

pelo Técnicos Thomas Zardo e 
Edinar Zardo. 

As meninas fizeram quatro 
jogos, vitória sobre Cunha Porã, 
por 2 sets a 1, vitória sobre Pal-
mitos por 2 sets a zero, contra 
Pinhalzinho derrota por 2 sets 

a zero e outra derrota pelo mes-
mo placar contra Saudades. 

Já o naipe masculino fez 
três jogos com vitória sobre Pi-
nhalzinho por 2 sets a zero, vitó-
ria sobre Palmitos pelo mesmo 
placar, e derrota para Cunha 

Porã. Maravilha, Cunha Porã 
e Pinhalzinho ficaram empa-
tadas com duas vitórias e uma 
derrota e nos critérios de de-
sempate a equipe da Cidade 
das Crianças ficou com o vice 
campeonato. 

“Ficamos muito felizes com 
o desempenho das nossas duas 
equipes, por ser uma competi-
ção de categoria adulto nossa 
equipe formada só de jogadores 
de nossa cidade e com muitos 
atletas novos de categoria Olesc 

e joguinhos o resultado foi óti-
mo”, comemoram os técnicos.

A próxima competição é no 
início de dezembro pela fase es-
tadual dos Joguinhos Abertos 
de Santa Catarina na cidade de 
Concórdia. 

REGIONAL Meninos conquistaram a segunda colocação e meninas a terceira

Vôlei conquista pódio na fase regional dos Jasc 

Fotos: Divulgação

Fotos: Divulgação

FUTEBOL

SUÍÇO

Regional da Liga Maravilhense tem bola rolando no fim de semana

Taça Posto Kakareko começa em Maravilha

No domingo (14), foi 
dado o ponta pé inicial do 
Campeonato Regional – 
Taça Odi Sports/Sicoob, de 
Futebol Masculino e Femi-
nino. Os jogos acontece-
ram em Maravilha no Está-
dio Osvaldo Gomes Werner, 
em Cunha Porã e em Cunha-
taí. Em Maravilha foi o úni-
co lugar na rodada que teve 
jogos nos dois naipes. 

O Madalozzo/Acema ga-
nhou no masculino e no fe-
minino. Em casa o time de 
Maravilha ganhou de Sul 
Brasil/DME por 3 a 1 no 
masculino e no feminino 
também contra Sul Brasil/
DME pelo placar de 3 a 0. 

Já em Cunha Porã CME/
Esporte Clube Cunha Porã 
ganhou pelo placar de 
3 a 2 do Coroado da Li-
nha Sede Ouro Romelân-
dia. E fechando os jogos 
do fim de semana teve ain-
da em Cunhataí o time da 
casa, Cunhataí DME enfren-

tado o Canarinho/Acema 
de Maravilha, placar de 1 a 
0 para o time de Cunhataí.

Na quarta-feira (17), 
às 20h, fechando a primei-
ra rodada jogam em Rique-
za no estádio do Ginástica 
tem Ginástica CME Rique-
za contra AEPA/Palmitos. 

No masculino Madalozzo/Acema ganhou de 3 a 1 Jogos da segunda rodada na tabela ao lado

No feminino o time do Madalozzo/Acema também ganhou, placar de 3 a 0

No último fim de sema-
na aconteceu o início de mais 
uma Taça Posto Kakareko 
de Futebol Suíço, em Ma-
ravilha. A competição é or-
ganizada pela Secretaria de 
Esportes, Juventude e La-
zer (SEJL) em parceria com 
a empresa Auto Posto Kaka-

reko. A primeira rodada ocor-
reu com jogos apenas no Es-
tádio Pena Branca, mas no 
decorrer do campeona-
to vai acontecer jogos tam-
bém no Recanto Piacentini. 

Os resultados de sábado 
(14) foram: Na categoria li-
vre Automóveis Wellinghoe-

fer/Lavacar 2 x 2 Valter Auto 
Elétrica, 4S Amizade 2 x 1 
Comercial Manarov, Esporte 
Clube Auriverde 1 x 6 Espor-
tivo Bela Vista, Guaicurus 0 x 
1 Orlando Gesso e Transpor-
tes Bergossa 1 x 0 Rudelly. 

Neste sábado (20), no 
Pena Branca tem com iní-

cio dos jogos, às 13h45 na 
categoria livre E.A.N cons-
truções x SOS Reparos, Ma-
ravilha Tintas x JP Metalúrgi-
ca, Canarinho da Primavera 
Alta x JS Mecânica e na ca-
tegoria veterana Mil Anos x 
SER Vasco da Gama, no fe-
minino Chavosas x 4S Ami-

zade e o último jogo pela 
categoria livre Jardim do 
Lago x Erva Daninha.  

No Recanto Piacenti-
ni os jogos também tem o 
primeiro jogo, às 13h45 na 
categoria livre jogam FM 
Pneus Maravilha x Real-
ce Fogões, Orlando Gesso 

X Esportivo Bela Vista, Au-
tomóveis Wilinghoefer/La-
vacar x Fundo da Grota, de-
pois pelo veterano tem SER 
Aurora x atlético Master, 
no feminino jogam JP Me-
talúrgica x Odi Sports e fe-
chando os jogos tem 4S 
Amizade x Red Bull MH. 
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 ONEIDE BEHLING

CARINE ARENHARDT 

O evento foi realizado no 
sábado (13), com jogo duran-
te a tarde e jantar com home-
nagens de noite. A programa-
ção foi na sede da Sociedade 
Esportiva e Recreativa Vas-
co da Gama de Maravilha, no 
Bairro União. 

O idealizador do evento e 
sócio, Ilaci Antônio Zanella, 
destaca que esta foi a segunda 
edição do encontro, já reali-
zado em 2019. Em seu discur-
so, ele fez uma homenagem 
a todos que fazem parte da 
história do clube, lembrando 
também aqueles que não pu-
deram estar presentes ou ain-
da que já morreram. 

O encontro teve a presen-
ça de fundadores, ex-jogado-
res e associados do clube de 

EVENTO Programação teve homenagens e jantar na sede 

Associação do Vasco realiza 
encontro festivo em Maravilha

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder 

Parte dos fundadores e ex-jogadores presentes 

Até o título foram quatro vitórias o que garantiu o primeiro lugar 

Maravilha. Além daqueles 
que ainda moram no municí-
pio, o evento teve a participa-
ção de pessoas que já fizeram 
parte da associação, mas que 
atualmente moram em ou-
tros estados. 

Zanella deixou um agra-
decimento especial também 
a todos que contribuíram 

para a aquisição e construção 
da sede. A área de dois hec-
tares foi adquirida em 1982, 
com recursos de 42 associa-
dos. Na época a associação ti-
nha como presidente Nilton 
Manfrim, além de Léo Oro 
como tesoureiro e Pedrinho 
Martini como secretário.

A construção da sede e 

campo de futebol foi sendo 
realizada nas gestões seguin-
tes. O Estádio ganhou o nome 
de Alcides Manfrim. Atual-
mente a diretoria é formada 
pelo presidente Claudemir 
Guerra, vice Antônio Rodri-
gues, tesoureiro Luiz Sidney 
Carvalho e secretário Lizardo 
Matias Fell. 

De forma invicta a mo-
dalidade da bocha no naipe 
masculino da Secretaria de 
Esportes, Juventude e Lazer 
(SEJL), de Maravilha, foi na 
segunda-feira (15), feriado 
da Proclamação da Repú-
blica, em Saudades, cam-
peão. Com a conquista os 

maravilhenses garantiram 
a vaga para a fase estadual. 

Até o título, Maravi-
lha passou pelas equi-
pes de Pinhalzinho por 
2 a 0, Saudades tam-
bém 2 a 0 Palmitos 3 a 0 
e na final contra Cunha 
Porã, vitória por 3 a 0. 

SEM PERDER
Bocha conquista vaga 
para fase estadual do Jasc

Divulgação

CINQUENTÕES
Definido os finalistas da Taça Celso Maldaner 

O time dos cinquentões do Clube Recre-
ativo Maravilha completa neste ano de 2021, 
cinco anos de fundação. Para marcar o aniver-
sário a diretoria dos Cinquentões organizou 
um campeonato que reuniu equipes, da mo-
dalidade de toda a região. A disputa da Taça 
Celso Maldaner começou no início de novem-
bro e a final acontece no domingo (28). Par-
ticiparam times de Palmitos, São Miguel do 
Oeste, Iraceminha, Saudades e de Maravilha. 

No último domingo (14), teve a defini-
ção dos finalistas com jogos entre Palmi-
tos 1 x 0 Iraceminha e Canela Gaúcha 4 x 1 
Cunha Porã. Com os resultados no domin-
go (28), às 8h30 será definido o 3º coloca-
do na disputa entre Iraceminha x Cunha 
Porã e depois ainda durante a manhã Cane-
la Gaúcha e Palmitos definem o 1º lugar. 

Fotos: Divulgação

Grêmio da Canela Gaúcha venceu na semifinal a equipe de Cunha Porã

O palmitenses venceram na semifinal o time de Iraceminha pelo placar mínimo

VÁRZEA FUTEBOL CLUBE 
Tenente Portela, no Noroeste do Estado do Rio 

Grande do Sul, a 140 km de Maravilha, foi a cidade 
que viu a primeira partida interestadual do Várzea 
Futebol Clube. Tal fato se deu no domingo, 14 de no-
vembro. O Ypiranga Futebol Clube venceu pelo pla-
car de 4 a 1. O jogo histórico segundo o presidente 
Sargento Cleomar Patias, foi idealizado pelo Diretor 
de Turismo da equipe maravilhense, Neiton Minski 
(autor do gol de honra) e, o Diretor de Segurança do 
Várzea, Andre Romanoski. A confraternização teve 
a animação do “Várzea Band Show”. Um espetácu-
lo! Além de estranhar o tamanho do campo, o grupo 
sentiu muito a ausência do Diretor Técnico Finan-
ceiro e Administrativo, Marcelo Briancini, que esta-
va em São Paulo.

FUTEBOL FEMININO 
Respeitado por todos no meio do futebol ama-

dor, Gentil Robert é um dedicado, vitorioso e apai-
xonado pelo futebol. Madalozzo acertou em cheio 
na contratação para comandar o futebol femini-
no. Gentil está animado e focado para os desafios 
que virão nesta competição. E nada melhor que um 
triunfo na estreia. Vitória de 3 a 0 sobre Sul Brasil. 
No comando do time feminino, Gentil se orgulha da 
missão e da responsabilidade da valorização do fu-
tebol das mulheres.

CHAPE X GRÊMIO 
Depois da vitória tranquila contra o Bragantino, 

diante de um time completamente desinteressado 
no Brasileirão. Algo que não deve acontecer contra 
a Chapecoense, que mesmo rebaixada tem atuado 
com intensidade, mesmo que isso não signifique 
muito diante de suas grandes limitações técnicas. 
O Grêmio vai precisar suar “sangue azul” na Arena 
Condá, neste sábado, às 19h, se quiser sair com três 
pontos.



TEN Brasil, Rotoplast e JJ 
Equipamentos lançam projeto 
em parceria com a prefeitura PÁGINA 6

Projeto vai oferecer 
escolinha de futebol, 
com acompanhamento 
de multiprofissionais 
para crianças 

Polícia Civil prende suspeitos de roubo em Maravilha
PÁGINA 24

O FUTURO É HOJE

EVENTO

PROJETO 

Associação do 
Vasco realiza 
encontro festivo 

Confirmada 
a construção 
de abrigo para 
animais 

Programação teve partida de 
futebol, homenagens e jantar 
na sede da associação em 
Maravilha

Reunião entre a Administração 
Municipal, ONG Ame Bicho e 
vereador Sérgio Bourscheid foi 
realizada nesta semana 
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