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RÁDIO: O VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO 
MAIS PRÓXIMO DO PÚBLICO

Recente pesquisa da Associação Catarinense de Emisso-
ras de Rádio e Televisão, a ACAERT, apontou índices muito 
animadores em relação ao rádio (entenda-se, em FM). Em 
primeiro lugar, sete em cada dez catarinenses ouvem rádio. 
Isto significa que 70% da nossa população escuta o rádio. 
Outros dados animadores mostraram que ainda 67% dos en-
trevistados ouvem o rádio em aparelhos comuns (rádios co-
muns, dentre eles o de automóveis). Ou seja, os aplicativos e 
gerações online são importantes, mas esta ferramenta será 
mais importante em um futuro próximo. Ainda, achei mui-
to interessante que 66% haviam escutado o rádio nas últimas 
24 horas de suas vidas, além de 43% informarem que ouvem 
“todos os dias”. Para os amigos anunciantes, 89% dizem lem-
brar-se de algum comercial que ouviram no rádio, 80% con-
fiar na divulgação do que houve e 75% confiar na publici-
dade que escutam em nossas transmissões diárias. 40% já 
compraram algum produto anunciado, por conseguinte. Re-
sumo de tudo isto, o rádio é hoje o mais importante veícu-
lo de divulgação de produtos, de informação, de entreteni-
mento que temos em nosso cotidiano. Em resumo, diante de 
tantas “fakes” por aí, a credibilidade do rádio está em alta. 
E sendo claro, a credibilidade de várias publicações na in-
ternet, rigorosamente em baixa. A população sabe em quem 
confiar e é inteligente. Daí o grande sucesso do rádio nestes 
vários quesitos que mostrei acima.

O RÁDIO ESTÁ SE MODERNIZANDO

Além disso, o rádio também está em um caminho rápi-
do de modernização. Hoje, os canais online disponibilizados 
na grande rede de computadores nos propicia uma série de 
modificações. Transmissões com imagens em nossos canais 
do YouTube e outras redes sociais, publicações e divulgações 
que vão além da transmissão, em plataformas digitais, em 
sites como o que disponibilizamos e que se mostram eficaz 
ferramenta de complementação daquilo que divulgamos.  A 
modernidade se configura, inclusive, na chamada “alteração 
de frequência”, que acabou praticamente com todas as rá-
dios em AM, trazendo quase todas para a modernidade do 
FM. Quanta modificação! E vem mais coisas por aí. O futu-
ro está se descortinando com excelentes perspectivas para 
o rádio. Não para o rádio antigo, mas para o rádio moderno, 
que tem interatividade, que tem parceria com seus ouvintes 
e anunciantes. Este é o nosso desafio e que, por enquanto, 
nos está sendo muito gratificante.

CARINE ARENHARDT 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha confirmou mais 
dois óbitos nesta semana por 
complicações da Covid-19, so-
mando 71 mortes desde o iní-
cio da pandemia. As vítimas 
são uma idosa de 72 anos e um 
idoso de 78 anos com comor-
bidades, mortes confirmadas 
respectivamente na terça-fei-
ra (2) e quarta-feira (3). 

Já os casos ativos e núme-
ro de internados tiveram que-
da, num comparativo com a 
semana anterior. No boletim 

epidemiológico de quinta-fei-
ra (4), o município confirmou 
10 casos ativos e quatro pesso-
as internadas para tratamento 
da doença. O número de mo-
nitorados era de 93. 

Com os novos casos, Ma-
ravilha somava o total de 6.034 
diagnósticos positivos para a 
doença, com 5.953 pacientes 
recuperados, até a quinta-fei-
ra. Desde o início da pande-
mia mais de 13 mil casos sus-
peitos foram descartados. 

A equipe de saúde soli-
cita que todos mantenham o 
uso de máscaras e que procu-

COVID-19

Maravilha registra queda nos casos ativos, 
mas confirma dois óbitos na semana 

Saúde pede que a população se atente a vacinação

rem a sala de vacinação para 
a imunização completa, em 
duas doses e dose de reforço, 

conforme período de aplica-
ção definido pelo Ministério 
da Saúde.

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Para que o horizonte tão esperado por nós 
chegue mais rápido, será preciso que cada um 
faça a sua parte. O sacrifício deve ser de todos...”

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

EM RECUPERAÇÃO

O prezado prefeito, San-
dro Donati, deu um susto 
nesta semana na comunida-
de maravilhense. Teve do-
res torácicas que o levaram 
a internar para observação e 
exames. Torcemos para sua 
pronta restabilização, pois 
a sua função exige as vezes 
demais de um ser humano. 
Prudência e dosagem na car-
ga de trabalho é o que suge-
rimos. Saúde amigo Sandro...

ENCARECE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

MAURO DE NADAL – 
GOVERNADOR DO ESTADO

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Mauro de Nadal (MDB), assumiu interinamente 
o governo do Estado em função da viagem do 
governador, Carlos Moisés, para a Europa e da vice-
governadora, Daniela Reinehr, para os Emirados Árabes.
“Uma honra e uma grande responsabilidade. Agradeço 
a confiança do governador, Carlos Moisés, e da vice-
governadora, Daniela, pela oportunidade” comenta 
Mauro de Nadal. Ele ficará à frente do governo 
catarinense até o dia 12 de novembro.

O aumento da taxa básica de juros — a Se-
lic, que subiu de 6,25% para 7,75% ao ano, a 
maior desde 2017 — vai deixar o sonho da casa 
própria cada vez mais distante para boa parte 
das famílias brasileiras. A alta na prestação ini-
cial para um financiamento imobiliário no valor 
de R$ 150 mil chega a 8,33%, quando compa-
radas as taxas dos bancos aplicadas nos con-
tratos com linha prefixada hoje e há um ano.

Segundo cálculos de economistas, em ou-
tubro de 2020, com uma taxa máxima de 8% 
ao ano, a prestação inicial custava R$ 1.381,77.

Agora, depois de seis altas consecu-
tivas na taxa de juros básicos da econo-
mia e um movimento de elevação nos 
bancos, a mensalidade de um crédito imo-
biliário, com taxas reajustadas que che-
gam a 8,99% ao ano, atinge R$ 1.496,61.

Com o aumento no valor da presta-
ção e famílias com orçamento mais restri-
to por conta da inflação, a dificuldade de 
contratação de uma dívida de longo pra-
zo exigirá um nível de renda ainda maior 
para os compradores de imóvel.

Divulgação

PARA DESVENDAR ESSE MISTÉRIO
O delegado da Polícia Federal de Minas Gerais Rodrigo Morais afirmou, na quinta-

-feira, que a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região de reabrir as investiga-
ções sobre o atentado a faca sofrido pelo presidente, Jair Bolsonaro, permitirá esclarecer 
a “única lacuna” do inquérito - se os advogados de Adélio Bispo, o autor da facada, fo-
ram contratados por um terceiro ou se eles resolveram assumir o caso por conta própria.

EPA

Adélio Bispo deu facada em Jair Bolsonaro

A cantora Céline Dion, consagrada na dé-
cada de 1990, sobretudo depois do suces-
so do tema do filme Titanic, enfrenta gra-
ve problema de saúde. De acordo com uma 
parente da artista, “ela não está conseguin-
do andar nem sair da cama”. Céline inclusi-
ve adiou um show em Las Vegas, nos Estados 
Unidos, porque está sofrendo de “espas-
mos musculares severos e persistentes”.

Ela já não vinha conseguindo ensaiar, mas 
agora o problema se tornou mais grave, confor-
me a familiar que preferiu não se identificar.

“Ela não consegue mais se levantar da 
cama, nem se mover, nem andar. Ela sofre de 
dores nas pernas e pés que a paralisam. Ela está muito fra-
ca e perdeu muito peso”, disse a fonte para a revista Here.

“É uma doença que pode exigir uma longa conva-
lescença. Se as coisas não melhorarem, ela pode ficar 

afastada por vários meses ou até um ano. Porque seus 
sintomas são mais preocupantes do que o esperado”. 
Nós, que assistimos vários shows com a cantora, pode-
mos lamentar o triste desenrolar de sua vida, e tudo ini-
ciou quando perdeu seu marido e fiel companheiro.

O TRISTE DESTINO

Postos da Argentina limitam quantidade de combustível 
para brasileiros que cruzam a fronteira

Porto Iguaçu, na Argentina, é ligada ao Brasil por Foz do Igua-
çu, no Paraná, e definiu cota de 15 litros por cliente estrangeiro. A medi-
da ocorre após falta de combustível na cidade devido a alta demanda.

Segundo os consumidores, o abastecimento no país vizinho é atrativo por-
que a gasolina tem sido encontrada pela metade do preço praticado no Brasil.

Divulgação
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LEGISLATIVO Primeira sessão de agosto teve pautas importantes em votação e entrada do projeto do orçamento 2022

Câmara aprova repasse de recursos para a Apae e reajuste 
nos valores para programas de incentivo aos agricultores
CARINE ARENHARDT

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha realizou na noi-
te de quarta-feira (3) a primei-
ra sessão ordinária do mês, 
com quatro projetos em pau-
ta, além de indicações e reque-
rimento. Em segundo turno 
foi aprovado a baixa de grava-
me em matrícula de imóvel, de 
uma área destinada à instala-
ção de indústria e via pública, 
na área industrial próxima da 
Polícia Rodoviária Federal. A 
medida faz parte do processo 
de regularização da área. 

Em primeiro turno foram 
aprovados três projetos. O PL 
28 altera a Lei dos Programas 
de Incentivo à Agricultura. 
Com aval do Conselho de De-
senvolvimento da Agricultu-
ra, o projeto propõe  reajustar 
os valores de três programas 
de incentivo aos produtores 
rurais de Maravilha. A insta-
lação de internet por fibra óp-
tica passa de R$ 500 para R$ 
1.000,00; o auxílio financeiro 
aos filhos de agricultores em 
escolas agrícolas passa de R$ 
800 para R$ 1.000,00 reais por 
ano e o auxílio financeiro para 
os filhos dos produtores rurais 
na Casa Familiar Rural passa 
de R$ 1.800,00 para R$ 2.000,00 
por ano. 

O PL 34 autoriza a doação 
de sete distribuidores de adu-
bo, adquiridos pelo município, 
para as Associações e Clubes 
das comunidades do interior, 
e o PL 37 autoriza o repasse de 
R$ 150 mil, por parte do Exe-
cutivo Municipal, para a Apae 
de Maravilha, recurso que será 
destinado para obra de refor-
ma e ampliação da escola. 

Carine Arenhardt/O Líder

Sessão teve quatro projetos em pauta nesta semana 

PROJETO DO ORÇAMENTO 
2022 DÁ ENTRADA

A Lei Orçamentária Anual (LOA) do município de Maravilha, 
para o ano 2022, deu entrada nesta semana Câmara de 
Vereadores e prevê um aumento significativo nas receitas 
do município. O aumento na receita estimada para 2022 é 
acima de 30% num comparativo com o 2021.
Para o próximo ano, Maravilha deve somar uma receita total 
de R$ 117,2 milhões. Neste ano a receita estimada ficou 
em R$ 87,5 milhões, o que representa aproximadamente 
R$ 29 milhões a menos que o valor projetado para 2022. 
A projeção para o próximo ano foi elaborada levando 
em consideração a evolução da receita nos últimos três 
anos, além do comportamento da arrecadação em 2021 e 
perspectivas de crescimento da economia. 
Deste valor total, aproximadamente R$ 112,3 milhões ficam 
para o Executivo Municipal e R$ 4,9 milhões para a Câmara 
de Vereadores. O projeto vai ser analisado em comissão 
na Câmara de Vereadores e colocado posteriormente em 
votação no plenário.

REQUERIMENTO DEFERIDO 
De autoria dos vereadores Natalino Prante e Vinicius Ventura pede para que o Exe-

cutivo Municipal, através da Secretaria de Saúde, encaminhe cópia dos seis mil enca-
minhamentos que estão sendo feitos na ação “Operação mais Saúde”, também  os cri-
térios adotados para realização dos procedimentos, valores que serão pagos em cada 
atendimento e bem como, a lista da ordem dos procedimentos atendidos.

>> INDICAÇÕES 
De autoria da vereadora Eliana Simionato, 
pede melhorias com critérios técnicos na 
SC que liga Maravilha a Bom Jesus do 
Oeste, no trecho que pertence a Maravilha, 
com reparos na base da estrada através 
do cascalhamento e posterior passagem 
de rolo compactador, garantindo assim a 
durabilidade do serviço, em especial nos 
pontos mais críticos da via. 
De autoria da vereadora Venice Baldissera, 
pede a denominação de uma futura Avenida 

ou Rua em nome de Armindo Abel Zanin. 
De autoria da vereadora Venice Baldissera, 
solicita um espaço adequado para a prática 
da modalidade esportiva conhecida como 
Wheeling Bike. Esse espaço seria uma 
quadra ou rua sem saída com identificação 
e fechada somente para essa modalidade.
De autoria dos vereadores Venice Baldissera 
e Orli Berger, dá sugestões para o Festival 
Municipal da Canção, realizado anualmente 
em nosso município.
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Chegamos em
MARAVILHA!

Baixe o app e peça
delivery online!

Use o cupom: #OLIDERP10 

20% de desconto
no seu primeiro
pedido no app!

JCI 
É terça-feira (9) a final do concurso 
de oratória nas escolas promovido 
pela JCI de Maravilha. Os finalistas se 
apresentarão na Câmara de Vereadores 
de Maravilha a partir das 19h30. O 
concurso é oferecido gratuitamente às 
escolas para auxiliar na educação dos 
alunos. Uma ótima oportunidade para 
o desenvolvimento pessoal. Boa sorte 
aos finalistas. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

PARABÉNS APAE!
Nesta semana, apresentei uma en-

trevista com a presidente da Apae de 
Maravilha, Renata Donhauser, e a dire-
tora da escola, Silvana Gotardo. Elas fa-
laram sobre o projeto de reforma e am-
pliação da Apae maravilhense. Um 
grande projeto, de várias mãos, no va-
lor estimado em R$ 900 mil. Parabeni-
zo aqui o esforço de toda a equipe em fa-
zer mais e melhor todos os dias. De fato, 
lembra aquela velha frase de Fernan-
do Pessoa, que dizia que somos do ta-
manho de nossos sonhos. Então, va-
mos sempre pensar e sonhar grande!

Ederson Abi, jornalista

Ederson Abi /O Líder

Uma das nossas reportagens da semana retrata uma dura realidade en-
frentada por muitos brasileiros - a dificuldade de colocar comida na mesa. 
Itens tão básicos, que representam um mínimo de dignidade para qualquer fa-
mília, infelizmente estão com o preço nas alturas. Uma pesquisa feita na ci-
dade de Maravilha aponta aumentos que chegam a 130% em itens da ces-
ta básica em apenas dois anos, cenário que afeta principalmente os mais 
pobres. O Setor Social de Maravilha apresentou um aumento significati-
vo nas demandas de atendimentos nos últimos meses, de famílias em situ-
ações de extrema dificuldade. Esperamos que em breve possamos atraves-
sar essa crise e que todas as famílias possam ter o básico para sobreviver. 

Carine Arenhardt, jornalista

GRANDE PROJETO 
PARA SC

A Serra do Rio do Rastro, um 
dos principais pontos turísticos 
do Estado, já conta com projeto 
para receber uma estação de 
ski, shopping, bondinho, mirante, 
ponte de vidro, pista de patinação, 
tirolesa, restaurantes, SPA, 
heliponto e casas de campo 
(o edital para a obra deve ser 
publicado nos primeiros meses de 
2022). É fato que Santa Catarina 
vem se destacando cada vez mais 
no setor de turismo e isso não 
é resultado apenas das belezas 
naturais, mas de inovação e 
constantes investimentos. Já vai 
estar na lista de roteiros... 

Camilla Constantin, jornalista

Disparada de preços 
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Aumentos são de até 130% em alimentos indispensáveis na mesa das 
famílias. Dados representam o acumulado de dois anos 

Pesquisa aponta disparada de preços em itens da 
cesta básica e aumento de 75% no número de famílias 
atendidas em programas sociais em Maravilha 

ALIMENTO MAIS CARO

CARINE ARENHARDT

A 
disparada no preço 
dos alimentos vem 
sendo registrada 
em todas as regiões 

do país. Conforme dado divul-
gado em outubro pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) a alta 
acumulada do Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA) entre setembro 
de 2020 e setembro de 2021 é 
de 10,25%. No período an-
terior (09/2019 – 09/2020) 
a alta do IPCA foi de 3,09%, 

conforme dados do IBGE. 
No entanto, quando se 

refere a alguns itens da ces-
ta básica, aqueles alimen-
tos indispensáveis na mesa 
de qualquer família, os au-
mentos superam significati-
vamente os índices do IPCA. 
Nossa reportagem fez um le-
vantamento do crescimen-
to médio em oito alimentos 
da cesta básica, em dois su-
permercados de Maravilha, 
apontando aumentos que 
variam entre 9 e 130%, nos 
últimos dois anos. 

O aumento mais signifi-

cativo é do óleo de soja, que 
entre outubro de 2019 e ou-
tubro de 2021 passou de R$ 
3,69 para R$ 8,49, com cres-
cimento médio de 130%. 
Entre outros aumentos sig-
nificativos, estão arroz, fei-
jão e o açúcar que tiveram 
crescimentos entre 60 e 89% 
no período, e a carne bovi-
na de panela com 47% de 
reajuste. Outros produtos 
que entraram na pesqui-
sa de preço foram a carne 
suína de panela, coxa e so-
brecoxa de frango, farinha e 
macarrão.  

Se em outubro de 2019 o 
consumidor precisava de R$ 
78,45 para comprar uma unida-

de de cada item dessa lista, em 
outubro de 2021 foi necessário 
desembolsar R$ 120,57 para le-

var os produtos para casa. O au-
mento médio para essa lista de 
compras foi de 54%. 

Itens da cesta básica tiveram aumentos bem acima do acumulado do IPCA

Divulgação

ALTA NO PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS
Outra linha de pro-

duto, que, embora não 
seja alimento, também 
é indispensável no dia a 
dia de muitas famílias é 
dos combustíveis. Para 
quem trabalha como 
profissional na área de 
transportes o desafio é 
manter lucratividade 
com o preço dos com-
bustíveis nas alturas. E 
mesmo quem não é do 
setor precisa muitas ve-
zes utilizar algum auto-
móvel para se deslocar 
ao trabalho, o que tam-
bém afeta diretamen-
te as despesas mensais. 

Nossa reportagem 
levantou o aumento no 
preço dos combustí-
veis em Santa Catarina, 
usando como referência 
pesquisa da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis. Os dados apontam 
o preço médio de reven-
da no Estado nos me-
ses de janeiro de 2020 e 
2021, e outubro de 2021. 

Com aumento mé-
dio e 57% no preço do 
óleo diesel e 40% na 
gasolina, essa eleva-
ção impacta direta-
mente na economia 
de muitas famílias. 
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O aumento nos preços, principal-
mente dos alimentos, afeta diretamente 
o poder de compra do consumidor, espe-
cialmente das famílias mais pobres. Nos 
últimos meses, a Secretaria de Assistên-
cia Social de Maravilha registrou aumen-
to significativo no número de famílias 
que precisam de auxílio, como doações 
de cestas básicas e benefícios sociais. 

Somente no Programa Bolsa Famí-
lia o aumento no número de beneficiá-
rios foi de 75% desde dezembro de 2019. 
No último mês de 2019, o município ti-

nha 202 beneficiários do programa fede-
ral, número que aumentou para 273 em 
dezembro de 2020 e chegou em 354 em 
outubro deste ano. 

O programa seleciona os beneficiá-
rios pela renda, atendendo famílias que 
vivem em situação de pobreza e de ex-
trema pobreza. Assim, podem fazer par-
te do programa todas as famílias com 
renda de até R$ 89,00 mensais por pes-
soa ou de até R$ 178,00 mensais por pes-
soa quando tem crianças ou adolescen-
tes de 0 a 17 anos.

Secretaria de Assistência Social amplia número de atendidos 
SEM PENTE FINO 
Um fator que também pode 
ter contribuído para esse 
aumento no número de 
beneficiários do Bolsa Família 
foi a suspensão de ações 
de fiscalização, visitas de 
averiguação e cruzamento de 
informações desde o início 
da pandemia em todo país. 
Estas avaliações muitas 
vezes são determinantes para 
a suspensão do benefício, 
quando há uma melhora 
na situação de renda das 
famílias. 
Essa foi uma medida nacional, 
mas que deve mudar com 
o lançamento do novo 
programa do governo federal 
Auxílio Brasil, que vem para 
substituir o Bolsa Família.  O 
novo programa social vem 
com novos critérios e vai fazer 
o recadastramento com nova 
avaliação de renda e outros 
dados de cada família. 

O número de famílias maravi-
lhenses que receberam cestas bá-
sicas também teve um aumen-
to significativo nos últimos dois 
anos. Num comparativo entre os 
números de setembro de 2019, 
2020 e 2021 o crescimento de be-
neficiados foi acima de 100%. Em 
setembro de 2019 foram 44 fa-
mílias auxiliadas com cesta bá-
sica, número que passou para 61 
em setembro de 2020 e chegou 
em 92 no mesmo mês deste ano. 

Vale ressaltar que este nú-
mero muda a cada mês, po-
dendo ter variações significa-
tivas em apenas 30 dias, já que 
este é um benefício eventu-
al para uma situação de vulne-
rabilidade temporária, não sen-

ENTREGA DE CESTAS BÁSICAS 

do concedido de forma mensal. 
A avaliação de cada pedido é 

feita pela equipe da Secretaria de 
Assistência Social do município, 
que analisa renda e comprovan-
te de gastos. Os critérios são es-

tabelecidos em lei municipal e a 
cesta básica é concedida apenas 
para famílias em extrema situa-
ção de vulnerabilidade, com ren-
da mensal familiar igual ou menor 
a meio salário mínimo per capta. 

Secretária avalia aumento na demanda
Conforme a secretária de Assis-

tência Social, Kathiucya Lara Immig, 
o cenário de pandemia influenciou di-
retamente no significativo aumento na 
demanda de atendimentos do setor. “A 
política de assistência social é conside-
rada essencial, motivo pelo qual o setor 
não parou durante a pandemia e teve 
um grande aumento na demanda. Nós 
continuamos realizando os atendimen-
tos, mesmo que no auge da pandemia 
de forma ordenada, agendada, com to-
dos os cuidados sanitários”, reforça. 

Para atender o crescimento na de-
manda de trabalho, a Secretaria de 
Assistência Social de Maravilha pre-
cisou reordenar a equipe e agre-
gar novos profissionais para atender 

esse aumento significativo de famí-
lias em situação de vulnerabilidade, 
especialmente após o início da pan-

demia. Kathiucya reforça que outro 
objetivo desse reforço na equipe é for-
talecer ações preventivas, para evi-
tar que famílias cheguem a situa-
ções mais extremas de dificuldades.  

A secretária citou ainda que o se-
tor vem auxiliando novas famílias 
imigrantes que chegam ao municí-
pio e precisam dessa atenção inicial, 
para ter uma vida digna até que con-
sigam se estabelecer no mercado de 
trabalho. Ela lembra que a Secreta-
ria também está sempre empenha-
da em auxiliar no encaminhamen-
to dessas famílias para o mercado 
de trabalho, não apenas de estran-
geiros, mas também dos munícipes 
que procuram ajuda com o setor. 

Secretária de Assistência Social, Kathiucya 
Lara Immig

Arquivo/O Líder
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Notícias ALESC

Parlamento de portas 
abertas à inclusão 

Alesc vai analisar bolsa 
para atletas e paratletas

FOTO DA SEMANA

Rádio e TV aumentam  
alcance da Alesc

Centenas de 
sugestões ao código 

Novo texto ao código 
sanitário estadual 

As inscrições para o progra-
ma “Alesc Inclusiva”, que 
seleciona pessoas com defi-
ciência para estagiar em se-
tores da Assembleia Legis-
lativa, foram prorrogadas até 
o dia 12 de novembro. Estão 
sendo ofertadas 20 vagas e 
os interessados devem pro-
curar o Centro de Integração 
Empresa Escola (CIEE-SC), 
em Florianópolis. 

Entrou em tramitação uma proposta que cria auxílio finan-
ceiro para atletas e paratletas catarinenses. As bolsas se-

rão direcionadas prioritariamente a estudantes de escolas pú-
blicas e privadas, além de universitários. Os recursos também 
devem atender a desportistas de alto rendimento. São sete 
categorias e os valores variam entre R$350 e R$1,5 mil por 
mês. A expectativa é atender mais mil atletas e paratletas. 

A comunicação da Assem-
bleia deve ampliar a audiên-
cia com custo zero. Agora a 
RádioAL tem quatro horas 
diárias de programação na 
rádio do Senado na região 
de Florianópolis, por meio 
do sinal 93.1 FM. Outra no-
vidade é a implantação da 
TVAL em sinal aberto para 
a região de Blumenau, no 
canal 11.3.

Órgãos do governo e repre-
sentantes do setor agrícola 
e ambiental já estão fazendo 
suas contribuições ao Código 
Estadual do Meio Ambiente. 
Os grupos estão sendo ouvi-
dos em audiências públicas 
que estão acontecendo em 
todas regiões do estado. Cen-
tenas de sugestões foram re-
cebidas e ajudarão a aperfei-
çoar o projeto em tramitação 
na Alesc.

O governo encaminhou à 
Alesc uma emenda que al-
tera o projeto que já está em 
tramitação e trata do Códi-
go de Vigilância Sanitária de 
SC. A atualização diz respei-
to à experiência em saúde 
pública adquirida com os 
protocolos da pandemia da 
Covid-19. Outra alteração é 
sobre o cálculo das multas 
a quem infringir normas sa-
nitárias. 

meio ambiente | Os deputados já ouviram as sugestões de 
quatro regiões. O ciclo de audiências termina no próximo dia 18, 
com uma audiência pública em Florianópolis.

foto: Rodolfo Espínola /AGÊNCIA AL

@assembleiascwww.alesc.sc.gov.br (48) 99960-1127
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MELHORIAS Com ajuda de município, governo estadual e parlamentares, equipe pretende iniciar obra ainda neste ano

Apae apresenta projeto de R$ 900 mil 
para ampliação da escola em Maravilha

Fotos: Ederson Abi /O Líder

Projeto amplo foi apresentado para a equipe do Jornal O Líder

Estrutura atual nos fundos é inadequada e dificulta o trabalho dentro da escola Estrutura com telhado mais antigo será toda removida para construção de nova ala

EDERSON ABI

A Apae Marisol apre-
sentou para o jorna-
lismo da Rádio Líder 

e Jornal O Líder o projeto de 
ampliação da escola em Ma-
ravilha. A obra prevê dois pa-
vimentos com diversas me-
lhorias, construção de salas e 
otimização do espaço atual da 
unidade. A previsão de inves-
timento é de R$ 900 mil com a 

participação de parlamentares 
e governos de Maravilha e San-
ta Catarina. 

De acordo com a presiden-
te, Renata Donhauser, existe 
uma estrutura antiga nos fun-
dos da escola. Essa ala será des-
truída para a construção de sa-
las novas e banheiros, com 
acessibilidade completa. Para 
executar a obra, a presiden-
te lembra que a escola já tem 
o apoio da administração de 

Maravilha, Câmara de Verea-
dores e deputados estaduais 
Marcos Vieira (PSDB), Lucia-
ne Carminatti (PT), e Mauro 
de Nadal (MDB).

O projeto foi elaborado 
pelos profissionais da Proje-
tare Arquitetura e Engenha-
ria, empresa parceira da Apae, 
juntamente com a equipe de 
colaboradores e familiares, 
que foram lembrados no agra-
decimento da diretoria.

COMEÇO DA OBRA

Com 133 atendimentos e necessidade 
de espaço, o objetivo da escola é iniciar 
a obra ainda neste ano e finalizar o mais 
rápido possível. As primeiras ações, para 
demolição da estrutura existente nos 
fundos, estão previstas para novembro. 
De acordo com a diretora da Apae, Silvana 
Gotardo, a atual estrutura é pequena e 
a escola possui lista de espera de para 
alunos. “Essa obra vem para melhorar 
os atendimentos”, afirma. Segundo ela, 
as rampas não estão de acordo com 
a necessidade dos alunos. O projeto 
novo contempla novas salas nos dois 
pavimentos novos.

NOVO SONHO
Após a conclusão da ampliação nos fundos, a presidente Renata afirma que a diretoria 
possui um novo sonho, que é a construção de uma nova ala, ao lado da estrutura já 
existente. No local, seria construído um pavimento superior para abrigar novas salas. 
Após isso, os novos investimentos resolveriam a demanda atual da instituição. 

Área onde alunos passam para realizar atividades de Equoterapia
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“O valor que os bens possuem para cada indivíduo constitui 
a base mais importante para a determinação do preço” 

Carl Menger, fundador da Escola Austríaca de 
economia

por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

GASOLINA PODERÁ SER COMERCIALIZADA VIA DELIVERY

A gasolina poderá ser comercializada por modalidade delivery, ou seja, via tele-entre-
ga. Essa foi uma das determinações impostas pela ANP (Agência Nacional do Petróleo) e 
divulgada na quinta-feira (4). Após a execução de criterioso projeto piloto, a atividade de 
delivery poderá ser exercida a partir de autorização específica da ANP. Nesse momento, tal 
atividade estará restrita ao etanol hidratado e gasolina C. Outra alteração diz respeito ao 
preço dos combustíveis nos postos que voltará a ter apenas dois dígitos após a vírgula, fa-
cilitando o entendimento do consumidor. Também ficou decidida alteração na chama-
da tutela de fidelidade à bandeira. As novas regras determinam que o revendedor vare-
jista deve informar em cada bomba medidora, de forma destacada e de fácil visualização, 
o CNPJ, a razão social ou o nome fantasia do distribuidor fornecedor do respectivo com-
bustível automotivo. A medida aprovada foi submetida à consulta e audiência públicas. 
Ela vem sendo discutida pela ANP desde 2018, com o início da greve dos caminhoneiros.

 Peu Ricardo/DP Foto

Em meio à alta dos preços, 
venda de combustível 
cresce no país e supera 
níveis pré-pandemia

As vendas de diesel e gasolina no 
mercado brasileiro atingiram em 
setembro níveis superiores ao período 
pré-pandemia, em meio às altas 
consecutivas nos preços. A avaliação é 
que o aquecimento do consumo sinaliza 
uma retomada da economia, após a 
fase mais crítica da crise sanitária. 
Segundo dados da ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis), as distribuidoras de 
combustíveis venderam em setembro 
deste ano 5,4 bilhões de litros de 
óleo diesel, volume 3,3% superior ao 
do ano passado e 10,7% acima do 
verificado no mesmo mês de 2019. 
Já a venda da gasolina chegou a 3,4 
bilhões de litros, aumento de 11,6% e 
13% sobre o mesmo período de 2020 
e 2019, respectivamente. A procura 
por combustíveis tem feito a Petrobras 
registrar “demanda atípica”. A empresa 
afirmou em outubro que recebeu 
pedidos de distribuidores muito acima 
dos verificados nos meses anteriores 
e de sua capacidade de produção. Na 
comparação com novembro de 2019, de 
acordo com a empresa, a demanda dos 
distribuidores por diesel aumentou 20% 
e por gasolina, 10%.

Bônus incentiva redução do 
consumo de energia com 
desconto na conta de luz

A campanha nacional Consumo Consciente Já está 
a todo vapor no país, em iniciativa  da Celesc, em uma 
união de esforços com o Ministério de Minas e Ener-
gia, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e 
a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia 
Elétrica (Abradee). A ação tem investido na orientação 
da população para a mudança de hábitos que impac-
tam no consumo de luz. A intenção é contribuir para a 
garantia do fornecimento de energia elétrica do país - 
que vive a maior escassez hídrica dos últimos 91 anos. 
Um dos principais incentivos para que o cliente em-
barque nessas mudanças é o Programa de Incentivo 
à Redução Voluntária do Consumo de Energia Elétri-
ca. A cada quilowatt-hora (kWh) do volume de energia 
economizado, o cliente garante R$ 0,50 de desconto 
dentro da meta de 10% a 20%. O cálculo será feito com 
base no somatório do consumo entre setembro e de-
zembro de 2021, na comparação com a soma das mes-
mas quatro faturas de 2020. Se houver uma redução no 
consumo de 10% ou mais, o desconto será creditado 
na conta de janeiro de 2022. O consumidor não preci-
sa fazer cadastro ou registro na distribuidora de ener-
gia elétrica para ter direito ao recebimento do bônus. 
O bônus apurado será informado na primeira conta 
de luz recebida após o cálculo do consumo referente 
ao mês de dezembro de 2021, e creditado como abati-
mento do valor a pagar na conta de luz subsequente.

Kari Shea/Unsplash/ND

ADESÃO AO PIX CRESCE 639% EM 
QUASE UM ANO DE OPERAÇÃO, 
MAS SEGURANÇA PREOCUPA

Criado pelo Banco Central, o sistema de paga-
mentos instantâneos, o Pix, completa um ano no 
próximo dia 16. Desde a primeira operação realiza-
da já são mais de 100 milhões de cadastros. O nú-
mero de usuários cresceu 639%, passando de 13,7 
milhões para 101,3 milhões de usuários em todo 
país, isso até o mês de setembro. De acordo com 
a Federação Brasileira de Bancos, de janeiro a ju-
lho de 2021, os roubos com Pix aumentaram 39% 
no país. A entidade afirma estar em contato com o 
Banco Central (BC) para criar mecanismos de “ras-
treabilidade” das transações. No final do mês, o BC 
vai lançar dois novos produtos dentro do sistema 
Pix: o “Pix saque” e o “Pix troco”, que serão lança-
dos no dia 29 e terão limitação de valor, que vai va-
riar de R$ 500 durante o dia e R$ 100 entre 20h e 6h.

Divulgação

Móveis e eletrodomésticos lideram intenção 
de compras na Black Friday em SC

A contagem regressiva para a Black Friday começou: lojas físicas e online já es-
tão com as vitrines decoradas ou com campanhas temáticas para a última sema-
na de novembro. Conforme pesquisa da Fecomércio/SC sobre o perfil do con-
sumidor e a intenção de compras no estado, a maior parte dos consumidores 
procura por móveis e eletrodomésticos (22,6%), seguido por roupas (21,9%) e ele-
trônicos (17,1%). O comércio de rua (41,11%) continua como principal desti-
no das compras, mas a internet (38,96%) desponta logo na sequência. A pesqui-
sa ouviu 612 pessoas e foi realizada entre os dias 7 e 11 de outubro, nas cidades 
de Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville, Lages e Itajaí.
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Com o nome “Máscaras 
do Bem -Usar máscaras é um 
ato de amor à vida”, o projeto 
foi desenvolvido pelo Lions 
Clube Maravilha Oeste, pro-
movendo a distribuição de 
máscaras descartáveis como 
medida de prevenção a Co-
vid-19. A campanha foi dire-
cionada aos Lares de Idosos 
Santa Bárbara e Coração de 
Maria, Corpo de Bombeiros, 
Apae, Rede Feminina, Servi-
ço de Convivência e Fortale-
cimento de Vínculos (SCFV) 

e escolas do município. 
Nesta ação foram dis-

tribuídas 4 mil unidades de 
máscaras descartáveis via-
bilizadas pela empresa Foco 
Energia. As campanhas re-
alizadas pelo Lions Clube 
Maravilha Oeste têm sem-
pre o intuito de promover 
ações sociais voltadas a re-
alidade e necessidades lo-
cais, possibilitando o en-
gajamento da comunidade 
beneficiando o maior nú-
mero de pessoas possível.

AÇÃO SOCIAL

Lions Clube Maravilha 
Oeste realiza entrega 
de 4 mil máscaras

Fotos: Divulgação

Membros do clube fizeram a entrega das máscaras

Itens são usados na proteção contra a Covid-19 

Em 1975 um grupo de em-
presários de Maravilha sentiu 
a necessidade de desenvolver 
um trabalho de aproximação 
entre o comércio, indústria e 
prestação de serviços. Além 
de criar o laço, a finalidade era 
também a troca de ideias para 
criar soluções dos problemas 
comuns de interesse da clas-
se lojista. 

No dia 7 de novembro 
de 1975 através da colabora-
ção da Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) de Chapecó, 
nasceu a Câmara de Dirigen-
tes Lojistas (CDL) de Mara-
vilha. A primeira sede oficial 
foi na Avenida Araucária, jun-
to ao prédio do Vendruscolo e 
Cia Ltda, e nos anos seguintes 
a instituição mudou-se para 
a Avenida Sete de Setembro, 
depois para a Rodoviária, Rua 
Duque de Caxias no edifício 
Diplomata com sede própria 
no fim dos anos 1990, seu úl-
timo endereço como entida-
de única.

ANIVERSÁRIO Neste sábado (6) os ex-presidentes da entidade serão homenageados

CDL de Maravilha completa 
46 anos de história

UNIFICAÇÃO 
Em 2002 a CDL uniu-se 

à Associação Comercial e In-
dustrial de Maravilha (Aci-
mar, na Rua General Osório), nº 
375. Uma das pessoas envolvi-
das com a entidade nesse perío-
do foi Angela Oliveira. “O movi-
mento lojista é um movimento 
transformador, e ter sido a pri-
meira mulher presidente da CDL 
de Maravilha e depois da Asso-
ciação Empresarial e CDL de 

Maravilha é um orgulho indes-
critível. Me sinto honrada de ter 
aberto portas para as mulheres 
empresárias e isso apenas prova 
que unidos e trabalhando com 
o mesmo objetivo, vamos mais 
longe”, disse a ex-presidente. 

Atualmente a entidade 
atua em parceria com a Asso-
ciação Empresarial de Mara-
vilha com sede própria na Rua 
Jorge Lacerda, 85, que juntas 
somam 534 associados. “Nes-

sas mais de quatro décadas de 
história somamos ferramentas, 
soluções empresariais, gran-
des campanhas, qualificações 
e muitos encontros que fazem 
parte do desenvolvimento so-
cioeconômico de Maravilha. 
Seguimos em frente, rumo ao 
futuro e sempre preocupados 
em desempenhar o associati-
vismo e fazer o melhor para o 
nosso associado”, declara a di-
retoria da CDL e AE. 

FUNDADORES 
Sérgio Nascimento, Ge-

raldo José Feyh, Elio Gottardo, 
Moacir Berticelli, Deolindo Va-
lentin Biazussi, Irineu Meinen, 
Alexandre Kasper, Neri Pelissa-
ri, Demétrio Bachinski, Elói Ba-
chisnki, Elói Pedro Breda, Pe-
dro Felichak Cervinski, Alceu 
Modesto Conte, Alessio Ven-
druscolo   e Valmir Baú.

EVENTO 
Neste sábado (6) os ex-

-presidentes da entidade se-
rão homenageados por um 
evento na sede da CDL e AE a 
partir das 8h.  

Fotos: Divulgação

Inauguração da sede no edifício Diplomata em 1996

Registro da sede em 1985 na Avenida Sul Brasil
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

Fonte: Agência Brasil e Sociedade Brasileira de Urologia

O 
câncer de próstata, tipo mais comum entre os 
homens, é a causa de morte de 28,6% da popula-
ção masculina que desenvolve neoplasias malig-
nas. No Brasil, um homem morre a cada 38 mi-

nutos devido ao câncer de próstata, segundo os dados mais 
recentes do Instituto Nacional do Câncer (Inca).

O QUE É A PRÓSTATA?
É uma glândula do sistema reprodutor masculino, que 

pesa cerca de 20 gramas e se assemelha a uma castanha. 
Ela localiza-se abaixo da bexiga e sua principal função, 
juntamente com as vesículas seminais, é produzir o esperma.

Sintomas:
Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta 

sintomas e quando alguns sinais começam a aparecer, 
cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, 
dificultando a cura. Na fase avançada, os sintomas são:

• dor óssea;
• dores ao urinar;
• vontade de urinar com frequência;
• presença de sangue na urina e/ou no sêmen.

Prevenção e tratamento:
A única forma de garantir a cura do câncer de próstata é 

o diagnóstico precoce. Mesmo na ausência de sintomas, ho-
mens a partir dos 45 anos com fatores de risco, ou 50 anos 
sem estes fatores, devem ir ao urologista para conversar so-
bre o exame de toque retal, que permite ao médico avaliar 
alterações da glândula, como endurecimento e presença de 
nódulos suspeitos, e sobre o exame de sangue PSA (antíge-
no prostático específico). Cerca de 20% dos pacientes com 
câncer de próstata são diagnosticados somente pela altera-
ção no toque retal. Outros exames poderão ser solicitados se 

houver suspeita de câncer de próstata, como as biópsias, que 
retiram fragmentos da próstata para análise, guiadas pelo ul-
trassom transretal.

A indicação da melhor forma de tratamento vai depen-
der de vários aspectos, como estado de saúde atual, estadia-
mento da doença e expectativa de vida. Em casos de tumo-
res de baixa agressividade há a opção da vigilância ativa, na 
qual periodicamente se faz um monitoramento da evolução 
da doença, intervindo se houver progressão da mesma.

Fatores de risco:
• histórico familiar de câncer de próstata: pai, irmão e tio;
• raça: homens negros sofrem maior incidência deste tipo de câncer;
• obesidade.
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100 mil histórias. 100 mil sonhos para realizar.

2000
11.906

2010
42.151

2020
87.716

2021

somos 
mais de

mil
associados

De 52 sócios-fundadores que plantaram a semente do cooperativismo a mais de 100 mil 
associados, temos orgulho pela confiança de todos que crescem junto com a gente.

Saiba mais sobre a nossa 
história acessando o site:

Sicredi Alto Uruguai 
RS/SC/MG

A Comunidade Cristã 
Missão Redime de Maravilha 
está realizando um trabalho 
voluntário de evangelização 
na região, prestando assistên-
cia aos moradores de rua, en-
trega de alimentos, roupas, 
e encaminhamentos para a 
Casa de Apoio que atende no 
município de Maravilha. 

As ações ocorrem nos 
municípios da microrregião 
e contam com a participa-
ção de missionários volun-
tários do grupo Jovens com 
uma Missão (Jocum), de Flo-
rianópolis. O trabalho teve 
início na manhã de terça-fei-
ra (2), em Saudades, com ce-
lebração pública, momentos 
de oração e missão evange-
lística nas ruas, prestando vi-
sitas às famílias e conversas 
com a comunidade em pon-
tos públicos. No período da 

NA REGIÃO Ações tiveram início na terça-feira (2) e seguem até a próxima semana

Missão Redime e grupo de missionários 
promovem trabalho voluntário 

tarde o grupo esteve em Pi-
nhalzinho, na Praça do Lago, 
e a noite encerrou com mais 
um culto na Comunidade de 
Pinhalzinho.

Na quinta-feira (4) o tra-

balho foi em São Miguel do 
Oeste, em parceria com o 
Exército Brasileiro. Na sexta-
-feira (5) as ações foram em 
Maravilha, onde o grupo conti-
nua trabalhando neste sábado 

(6), com missão nas ruas da ci-
dade. A programação continua 
na próxima semana, nas cida-
des de Maravilha e Pinhalzinho 
e se encerra no sábado (13), em 
Dionísio Cerqueira. 

CASA DE APOIO 
A Comunidade Cristã Mis-

são Redime, que tem como 
fundador o pastor Jonas Wei-
mer, é uma Igreja que nasceu 
na região há 6 anos, e nes-
te ano inaugurou a Casa de 
Apoio em Maravilha. O pro-
pósito da instituição de pas-
sagem é inteiramente para 
servir a comunidade, com di-
versos trabalhos voluntários 
para todas as idades. 

Atualmente conta com 
uma equipe que está 24 ho-

ras, todos os dias da semana 
disponível para auxiliar às 
pessoas que necessitam de 
estádia temporária, repou-
so, comida, estudo, roupas e 
principalmente ajuda espi-
ritual. O coordenador, pas-
tor Mizael Cardoso, detalha 
que a Casa já recebeu para 
repouso mais de 30 pesso-
as em dois meses de fun-
cionamento, além de pres-
tar assistência para centenas 
de pessoas da comunidade re-
gional.

Fotos: Divulgação

Grupo tem voluntários de Maravilha e de Florianópolis

Sede da Casa de Apoio em Maravilha
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CAMILLA CONSTANTIN

Em novembro de 2011 

teve início a história da Star 

Cell em Maravilha, loja vol-

tada para venda de apare-

lhos celulares e acessórios 

diversos, além de assistên-

cia técnica. 

De acordo com a equi-

pe, a busca por aperfeiço-

amento constante mar-

cou os últimos dez anos da 

empresa e foi fundamen-

tal para a marca se conso-

lidar no mercado. “Duran-

te o período, o smartphone, 

que era um aparelho vol-

tado apenas para ligações, 

passou a ser um verdadei-

ro instrumento de trabalho. 

Da mesma forma, a inter-

net era muito lenta e hoje 

já falamos de 5G. A Star Cell 

acompanhou essa evolução 

e evoluiu junto”, explicam.  

O empreendimento do 

ramo de tecnologia fica lo-

calizado na Avenida Arau-

cária e conta com opções 

para todos os gostos, reu-

nindo o que há de melhor 

no setor. O proprietário, Al-

cione Cesar Sordi, e os co-

laboradores Dieilon Fagun-

des e Caroline Bourscheid, 

agradecem aos clientes, fa-

miliares e amigos por fazer 

parte desta trajetória. 

Fotos: Camilla Constantin/ O Líder

Caroline Bourscheid, Alcione Cesar Sordi e Dieilon Fagundes

Loja está situada no Centro de Maravilha

Empresa conta com diversidade de opções no setor de tecnologia 

Capinhas disponíveis para diversos modelos de celular

ANIVERSÁRIO

Star Cell completa 
uma década de 
trabalho em Maravilha
Empreendimento do ramo de tecnologia fica 
localizado na Avenida Araucária
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CARINE ARENHARDT 

O último dia do mês de 
outubro foi de comemora-
ção para as igrejas evangé-
licas protestantes.  O Dia da 
Reforma Protestante foi lem-
brado no domingo (31) e 
teve programação especial, 
organizada pela Comunida-
de Evangélica em Maravilha. 

A Igreja de Confissão 
Luterana no Brasil realizou 
uma celebração na manhã 
de domingo e os fiéis pu-
deram participar de forma 
presencial ou acompanhar o 
culto na transmissão online. 

Devido a pandemia, a 
programação festiva, após o 
culto, precisou ser diferen-
te. Foi um almoço delivery, 
com entrega de combos 
com galeto e macarrona-

MARAVILHA Comunidade Evangélica organizou a programação no final de semana 

Celebração e almoço delivery marcam 
comemoração do Dia da Reforma Protestante 

da. As bandejas foram en-
tregues no final da manhã 
no ginásio da comunida-
de. Também foram entre-

gues, entre a sexta-feira (29) 
e o domingo (31), as cucas 
da Oase. O valor arrecada-
do com a vendas das cucas 

e almoço serão usados para 
manutenção dos trabalhos 
e estrutura da comunidade 
evangélica. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Pastor Leandro Ristow ministrou o culto 

Combos para o almoço tiveram galeto e macarronada 

Celebração realizada na manhã de domingo 

Durante o mês de ou-
tubro o Lions Clube Mara-
vilha promoveu várias ati-
vidades voltadas para o 
desenvolvimento de lide-
ranças. No dia 27 de outu-
bro, aconteceu o momento 
de aprendizado sob a con-
dução do engenheiro agrô-
nomo e prefeito de An-
chieta, Ivan José Canci. 

A palestra motivou os 
integrantes do clube a pen-
sarem sobre a sustentabi-
lidade do planeta, reflexão 

e o propósito de realizar 
ações condizentes com a 
preservação e a conser-
vação do meio ambiente. 
Canci simbolicamente dei-
xou uma muda de árvore 
frutífera para o participan-
te do clube com mais ida-
de, Pedro Liondolfo Shu, 
82 anos e 45 anos de Lions. 
Na sequência os integran-
tes do clube realizaram o 
plantio de 92 mudas de ár-
vores de sombra e frutífe-
ras no Loteamento Cons-

trular e praça Rei Davi. 
Outra atividade que 

marcou o mês foi à pa-
lestra sobre a saúde da 
mulher, realizada no úl-
timo dia 29, pelas profis-
sionais da Rede Femini-
na de Combate ao Câncer 
de Maravilha. Este mo-
mento foi dirigido para 
as mulheres associadas 
do Lions Clube Maravi-
lha que receberam orien-
tação sobre a saúde pre-
ventiva e o autocuidado.  

VOLUNTARIADO

Lions Clube Maravilha 
desenvolve várias ações

Integrantes fizeram o plantio de 92 mudas de árvores

Divulgação
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

DIFERENTES TIPOS DE BUQUÊ 
PARA VOCÊ ESCOLHER

Agora que os conceitos ficaram um pouco 
mais claros, conheça os tipos de buquê mais co-
muns atualmente.

BUQUÊ REDONDO
O modelo preferido das noivas mais clássicas 
é muito versátil e combina com quase todos 
os tipos de vestido e estilos de casamento. Há 
variações do modelo que permitem que ele seja 
mais arredondado ou mais despojado, com um 
tipo de flor ou com vários. Então, sinta-se livre 
para escolher!

BUQUÊ ASSIMÉTRICO
O buquê assimétrico é o oposto do redondo: 
uma combinação de flores e folhagens 
dispostas de maneira desorganizada. Os 
modelos grandes caem muito bem em 
noivas mais altas. Para as mais baixas, os 
menores são perfeitos. O buquê assimétrico 
é o mais escolhido para cerimônias 
realizadas ao ar livre.

BUQUÊ CASCATA
Um clássico do universo casamenteiro, o 
buquê cascata continua atual. É composto por 
uma mistura de flores em queda natural, similar 
a um cacho de uvas. Por ser rico em detalhes e 
chamar bastante atenção é muito utilizado por 
noivas mais altas e em casamentos noturnos. 

EXCELENTE FINAL DE SEMANA A TODOS!
Fonte: Priscilla Ázara/Dicasdemulher

BUQUÊ DE NOIVA: 
COMO ENCONTRAR O MODELO IDEAL PARA VOCÊ

Quando os trompetes 
anunciam a marcha nupcial, 
todos os olhares se direcio-
nam para onde a noiva final-
mente vai entrar. Nessa hora, 
a emoção toma conta e os 
lencinhos entram em ação 

enquanto ela passa com seu 
vestido dos sonhos, segu-
rando o buquê de flores que 
foi cuidadosamente escolhi-
do para aquele momento.

Engana-se quem pensa 
que o buquê tem como fun-

ção apenas compor o visual 
da noiva. Ele faz isso muito 
bem, mas também simboli-
za alegria e fertilidade. Lá nos 
primórdios, a fim de levar 
sorte e felicidade, as pessoas 
davam flores para as noivas 

durante o caminho até a igre-
ja. Chegando ao altar elas ti-
nham um buquê nas mãos.

Hoje, a essência conti-
nua, mas é papel da noiva 
decidir cada detalhe do seu 
buquê. Se por um lado tantas 

opções de modelos e flores 
oferecem uma variedade in-
finita, por outro acabam con-
fundindo quem ainda busca 
pelo modelo e flores ideais.

Se este é o seu caso, fi-
que tranquila, é comum não 

saber por onde começar. Por 
isso, reunimos tudo o que 
você precisa saber para en-
contrar o buquê de flores 
perfeito que te acompanha-
rá em um dos dias mais es-
peciais da sua vida.

O QUE CONSIDERAR NA HORA 
DE ESCOLHER O BUQUÊ

 Pode soar como clichê, mas o mais impor-
tante de tudo é o gosto da noiva. A partir des-
se desejo, o especialista estuda todas as caracte-
rísticas do casamento, do vestido e do tipo físico 
dela para chegar a um modelo ideal. Achou con-
fuso? Calma, vamos dividir cada passo, veja:

Estilo do vestido: o vestido sempre dá o tom do 
buquê, pois os dois precisam estar em completa 
harmonia. Se o seu vestido é estilo princesa, o seu 
buquê precisa passar a mesma mensagem de 
romance. Nesse caso, os buquês simétricos são 
os mais indicados. Já vestidos mais modernos 
combinam com buquês mais despojados e 
assimétricos.
Local e horário do casamento: o buquê também 
precisa estar em sintonia com o tipo de cerimônia. 
Casamentos no campo, ao ar livre e durante o 
dia permitem maior mistura de flores, cores e 
folhagens. Enquanto isso, a cerimônia na igreja 
pede modelos mais tradicionais, como o redondo e 
o cascata.
Estatura da noiva: outro ponto de atenção é o 
tamanho do buquê de acordo com a estatura 
da noiva. Os maxi buquês estão em alta, mas as 
noivas mais baixinhas devem ficar atentas para 
não correr o risco de ficar desproporcional. Para 
elas, os modelos de buquês menores ficam mais 
harmônicos.
A estação do ano: algumas flores não florescem em 
determinadas épocas do ano, como as tulipas, que 
não resistem a altas temperaturas. Opções de belas 
flores tropicais não faltam no Brasil, por isso, não 
deixe de pesquisar e selecionar as suas favoritas.

Divulgação
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 31

Medida de
intensida-
de sonora

(Fís.)

Tubo pe-
queno para

sorver
bebidas

Nutriente
abundante

no leite
(símbolo)

Imposto 
de (?): é

declarado
até abril

"(?) Famí-
lia", novela
de Manoel

Carlos
Único

número
primo que 
é par (Mat.)

Forma
poética de

Safo e
Horácio

Cetáceo
carnívoro

muito
agressivo

Juro sobre
atraso de 
pagamento

(pl.)

Registro
escrito de
reunião

(?) como:
introduz

uma enu-
meração

Roupão
usado
após o
banho

Nativas
de país do
Chifre da

África

Um dos
símbolos
olímpicos

Ódio
intenso
Na (?): 

sem dúvida

(?) de vida:
é medida
pelo IDH
Ilustre

Divindade 
inspira-

dora
Escassa

Sorteio
típico de 

quermesses
Todavia

Carteiro,
em inglês
Fruto do
abieiro

Medidas
náuticas

Atuar como
modelo

(?) France,
companhia

aérea
Rodovias

Muitos; diversos Recursos (?), setor
de empresas

Guaíba e Paranoá
(Geog.) Rumavam; caminhavam

Efeito do uso de
agrotóxicos em larga
escala na apicultura

Profissional que atua
em laboratórios in-

dustriaisSuporte 
quadricu-
lado do
jogo de
xadrez

Ave 
típica do
cerrado
Corte
e (?),

atividade
artística

Peças que
sustentam 
elevado-

res

Nívea
Stelmann,

atriz
brasileira

Sede do
Pan 2019

Dissemi-
nado

VHM
TABULEIRO

SERIEMAAIR
COLAGEMT
NSNOSCA
IPOSTMAN
CABOSRENDA

DOISDAUD
QUALIDADE
URIFAODE

VIPMUSAA
MORASROBE

IRAOARL
CERTATOCHA

SOMALIANAS

 3/air — bel — ode — vip. 4/abiu. 6/difuso. 7/postman. 10/somalianas.

ESPAÇO GOURMET

INSPIRAÇÕES PARA 
MODA MASCULINA

INGREDIENTES
1 colher de sopa de azeite
2 colheres (sopa) de ce-
bola desidratada
4 dentes de alho amassados
1 colher de chá de orégano
1 folha de louro
300 g de carne moída
2 xícaras de chá de 
purê de tomate

1 colher de café de cominho
2 xícaras de chá de feijão co-
zido (escorrer o caldo)
1 colher de sopa de salsa picada
Molho de pimenta
4 colheres de sopa de quei-
jo prato ralado grosso

MODO DE PREPARO
Aqueça o azeite em uma pane-

la e refogue a cebola, o alho, o 
orégano, o louro e a carne moí-
da. Junte o purê de tomate, o co-
minho e deixe ferver até en-
grossar um pouco. Acrescente o 
feijão e a salsa picada. Deixe fer-
ver por mais 10 minutos. Adicio-
ne o molho de pimenta e desligue 
o fogo. Passe para um refratário 
e polvilhe o queijo prato ralado.

CHILLI 
(RECEITA MEXICANA COM FEIJÃO)

O mês de novembro naturalmente é remetido 
aos homens graças a campanha de conscientização 
do câncer de próstata. E desde sempre defendo aqui 
que os homens devem sim se cuidar, ser vaidosos 
e estilosos. Mas onde buscar inspirações de estilo 
masculino? É realmente uma tarefa difícil, pois para 
cada 100 influenciadoras ou blogs de moda femini-
na, eu diria que existe 1 de moda masculina. Mas 
hoje quero te apresentar três opções de inspirações.

O blog Macho Moda é o mais conhecido de to-
dos. Comandado pelo consultor de estilo Leonar-
do Leal, mais conhecido como Coloral, apresenta 
dicas de estilo, tendências, dicas de beleza (cabe-
lo, barba, etc), além de trazer conteúdo sobre com-
portamento dos homens e indicações de marcas 
nacionais de moda masculina. Vale pesquisar pelo 
blog mesmo e também pelo Instagram (@blogma-
chomoda).

Já o blog Manual do Homem Moderno foi 
criado pelos jornalistas Edson Castro e Leonar-
do Filomeno, mas é comandado por Edson atual-
mente (que já palestrou no TEDx sobre moda mas-
culina). Muito parecido com o anterior, também 
traz conteúdo de moda, beleza e comportamento. 

Eles também têm site e Instagram (@blogmhm).
Por fim, o perfil do Instagram @modamascu-

lina_oficial também é uma ótima opção, pois faz 
uma curadoria de fotos de looks, acessórios, peças, 
combinações e demais dicas para o universo mas-
culino de forma simples e facilitada.

Vou contar um segredo: eu não faço nada sem 
buscar inspiração antes, principalmente se quero 
montar um look legal. E busco ter essas inspirações 
no meu cotidiano, principalmente nos perfis que 
eu sigo. Se você quer ser mais estiloso, comece se-
guindo esses perfis e veja a mudança acontecendo 
naturalmente.
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por ESTELA SERPA
ÁREA VIP
vip@jornalolider.com.br 

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

Marcia, você já viveu muitos sonhos, mas ainda tem 
muitos mais para realizar. Desejo muitos anos de vida 
felizes, muito sucesso, saúde e amor. Parabéns e um feliz 
aniversário. Homenagem de seus familiares e amigos. 

Murilo, parabéns por mais um aniversario. Tudo 
de melhor na sua vida.  Fabiane – 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 e celebre em 
grande estilo mais um ano de vida!

Thomas, que Deus continuei te abençoando. Que você 
consiga realizar todos os teus sonhos. 

Elizamar, que seus caminhos sejam sempre de 
muita luz, que seus propósitos sejam sempre 
alcançados e que sua vida tenha muita alegria, 
saúde, tranquilidade, sorrisos e harmonia. 
Felicidades, parabéns pelo aniversário.
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

JULGAMENTO E EMPATIA 

Hoje quero conversar com vocês sobre a questão do julga-
mento e como ele pode atrapalhar os nossos relacionamentos. 
Vou citar um exemplo: a minha família sempre teve cães, então 
eu cresci apaixonada por estes seres maravilhosos.  Atualmente 
sou tutora do Tony e da Cacau.  E, infelizmente, o Tony ficou mui-
to doente, problemas renais e de coluna, foram dias muito difí-
ceis, um tratamento severo precisou ser feito e eu sofrendo junto, 
não conseguia dormir e nem me alimentar. Quem ama os ani-
mais, como eu, vai entender esse sentimento. 

Mas vamos pegar o exemplo de uma pessoa que vem de uma 
família onde o convívio com os pets nunca ocorreu, e essa pes-
soa nunca tenha tido esse convívio, será que ela conseguiria en-
tender o que eu estava passando? É claro que não! E com certeza 
ela vai me julgar dizendo que é um exagero, que onde se viu cho-
rar por causa de um cachorro.  Mas este é um julgamento que ela 
está fazendo com base na sua vivência. 

Alguém está errado nesta história? Ninguém! Na verdade, é 
preciso compreender que o julgamento é algo perigoso, pois ele 
sempre será feito com base nas nossas vivências. 

Mas o que fazer então? Não julgue! Seja empático!  
Os países de língua inglesa usam um termo muito interes-

sante para explicar a empatia: colocar seus pés nos sapatos dos 
outros. 

Trata-se de um exercício difícil em um primeiro momento, 
mas que depois de aprendido, torna-se grande aliado para me-
lhorar as nossas relações com o próximo. Essa técnica envolve a 
capacidade de suspender provisoriamente a insistência no pró-
prio ponto de vista, e encarar a situação a partir da perspectiva 
do outro. 

Significa imaginar qual seria a situação caso se estivesse no 
seu lugar, como se lidaria com o fato.  Só vestindo o calçado do 
outro saberemos se ele é apertado ou não, se machuca aqui ou 
ali, e assim poderemos compreender e tomar atitudes mais efi-
cazes para consolar e ajudar.

Quem tem a habilidade da empatia consegue desenvolver 
a compaixão e estender as mãos para auxiliar. Para que alguém 
esteja apto a verdadeiramente consolar alguém, é indispensável 
ter a percepção ou mesmo a compreensão do que está sofrendo 
aquele que busca ou aguarda consolação.

Quem tem o comportamento empático compreende melhor 
e julga menos, ou julga com menos severidade.  Quem usa a em-
patia entende as razões do outro e consegue suavizar o ódio, o 
rancor, o ressentimento, preparando-se melhor para o perdão.

Se desejamos harmonia e melhoria nas relações, temos que 
passar pela empatia, indubitavelmente. Experimentemos usar o 
sapato do outro. Experimentemos o mundo a partir do ponto de 
vista do outro. Saiamos do egocentrismo destruidor ainda hoje.

Empatia... Sempre.

MENTE ALEGRE ATRAI 
PROSPERIDADE
A partir de agora, você não terá pensa-

mentos sombrios, negati-
vos, destrutivos e agressi-
vos. Só terá pensamentos 

alegres, positivos, construtivos e 
harmoniosos. Então, em conformidade 

com a lei mental segundo a qual “os seme-
lhantes se atraem”, somente fatos auspicio-
sos, positivos e construtivos se aproxima-
rão, e você prosperará infalivelmente.

Contribuir com o de-
senvolvimento dos muni-
cípios onde está presente, 
além de colaborar com a 
agregação de renda e qua-
lidade de vida das pesso-
as, é a missão da Sicredi 
Alto Uruguai RS/SC/MG, 
que, além dos comple-
tar 40 anos em 2021, tam-
bém ultrapassou recente-
mente o número de 100 
mil associados nos seus 
três estados de atuação. 

Destas quatro dé-
cadas, há 12 anos a co-
operativa está pre-
sente em Pinhalzinho, sendo a quinta 
agência aberta pela instituição em solo ca-
tarinense. Nesta semana, a agência ul-
trapassou a marca de quatro mil associa-
dos e celebrou esta importante marca. 

Representando os associados no municí-
pio, Marli Salete Schmitz Guillante destacou o 
trabalho desenvolvido pela cooperativa jun-
to à comunidade local. “Para mim é um orgu-

lho muito grande fazer parte dessa história de 
cooperativismo em Pinhalzinho, que já pas-
sa de quatro mil associados. É um trabalho 
fantástico que vem sendo feito na nossa so-
ciedade, com pessoas simples, batalhadoras 
e que nos atendem com muita alegria”, disse. 

NOVO GERENTE 
Nesta semana a comunidade de Pinhal-

zinho foi apresentada ao novo gerente da 

agência, Marcos Bertei, 
que ressaltou o importan-
te momento vivido pela 
cooperativa no municí-
pio. “Estou muito feliz com 
a oportunidade de che-
gar em um momento his-
tórico para a agência de Pi-
nhalzinho e chego com a 
missão de continuar esse 
belo trabalho que vem sen-
do desenvolvido, estan-
do junto à comunidade, 
valorizando o relaciona-
mento, estando próximo 
com os associados, afi-
nal, são eles os grandes res-

ponsáveis por essas conquistas”, destacou.
Além disso, o gerente ressaltou que a 

marca foi alcançada graças ao apoio da co-
munidade. “Atingir essa marca demons-
tra o quanto a comunidade pinhalense 
abraçou o Sicredi, reconhecendo o em-
penho e dedicação de cada colabora-
dor que passou pela agência ao longo 
dos 12 anos de atuação no município”.

CONQUISTA
Sicredi alcança quatro mil associados em Pinhalzinho

Colaboradores da agência comemoraram a conquista nesta semana

Arquivo/O Líder

EDERSON ABI

A Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil 
(IECLB) e o grupo de Casais 
Reencontristas confirmaram 
a realização da tradicional Ca-
minhada das Lanternas, em 
Maravilha. A data está mar-
cada para 28 de novembro, às 
19h, com culto no ginásio da 
comunidade evangélica e par-
ticipação do Coral Municipal.  

Em entrevista ao Jornal O 
Líder, o pastor Leandro Ris-
tow afirmou que o local foi 
escolhido por ser maior e 
comportar mais pessoas, já 

DE VOLTA Celebração será no salão da igreja evangélica

Caminhada das Lanternas será realizada 
no dia 28 de novembro em Maravilha

Caminhada das Lanternas de 2019 reuniu grande público pelas ruas de Maravilha

que a pandemia de Covid-19 
exige distanciamento e res-

trições. Segundo ele, após o 
culto, a caminhada será rea-

lizada até a Praça Padre José 
Bunse.

Arquivo/O Líder
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A Jumper Cursos Profissões e Idio-
mas promoveu no sábado (30) o tercei-
ro evento de Exposição de Fotografias, 
realizado no auditório da CDL e Asso-
ciação Empresarial de Maravilha. Esta 
foi uma oportunidade para os alunos 
do curso de Fotografia Profissional ex-
por os trabalhos como fotógrafos para 
familiares, amigos e público em geral. 

O objetivo do evento é facilitar a 
entrada no mercado de trabalho e im-
pulsionar o crescimento profissio-
nal dos alunos. Conforme o diretor 

da escola, Pedro Kist, esse é o terceiro 
ano que o evento acontece. “Os alu-
nos ficam muito animados e ansio-
sos em poder expor seus trabalhos, 
e o evento também serve como uma 
formatura, pois como o curso é rota-
tivo, muitos alunos se formam antes 
do evento,” explica. 

Os alunos que expuseram seus tra-
balhos no evento foram Marta Heller, 
Bruna Wenzel, Anna de Oliveira, Julia-
na Kusbick, Sabrina Regner, Thauana 
Ferreira, Eduarda Schun, Gislaine Ar-

genta, Leonardo França e Cleide Vivian. 
Cada aluno expôs oito fotos 20x30cm e 
duas com tamanho 30x45cm. 

A Jumper Cursos está há mais de 
cinco anos na cidade de Maravilha e 
soma mais de 1000 alunos ativos e mais 
de 30 cursos presenciais oferecidos, 
com um time de mais de 20 professores 
e centenas de estudantes formados. Os 
cursos oferecidos são da área da bele-
za, tecnologia, idiomas, administração 
e negócios, industriais e saúde, todos 
com aulas práticas e presenciais.

FOTOS Registros são de alunos do curso e o objetivo é facilitar entrada 
no mercado de trabalho e impulsionar o crescimento profissional

Jumper promove exposição 
do curso de Fotografia 
Profissional em Maravilha 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Turma de alunos que fizeram a exposição, junto com o diretor Pedro Kist

Exposição foi visitada por familiares e amigos dos alunos, além da comunidade em geral 

Painel com as fotos expostas
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MUNICÍPIOS
AJUDA Programa contemplará qualquer tecnologia de acesso à rede mun-
dial de computadores, seja ela, via rádio, fibra ótica ou via satélite

Administração auxiliará nos custos 
da instalação da internet rural

Os munícipes de São Mi-
guel da Boa Vista já podem 
contar com auxílio para ins-
talação de internet. No ato da 
instalação o morador da área 
rural do município vai receber 
um custeio de até 300 Unida-
des Fiscais de Referência Mu-
nicipal, que em 2021 corres-
ponde a R$ 816. 

O programa contempla a 
instalação de qualquer tecno-
logia de acesso à rede mun-
dial de computadores, seja 
ela, via rádio, fibra ótica ou 
via satélite. O ressarcimento é 
para despesas contraídas após 

Munícipes tem que comprovar que residem na área rural para ganhar o auxílio

Divulgação

Divulgação

a publicação da lei que já está 
disponível no site oficial do 
município.

Conforme o regulamen-
to haverá apenas um ressarci-
mento das despesas para cada 

imóvel rural, mesmo que na 
propriedade exista mais de 
uma residência. Para ter di-
reito a pessoa física ou jurídi-
ca da área rural do município 
deve apresentar e protocolar 
requerimento na Secretaria 
de Agricultura, especificando 
o pedido e comprovar ende-
reço. Além do mais o benefi-
ciado deverá seguir uma série 
de requisitos comprobatórios 
para receber o benefício. Mais 
informações disponíveis no 
site www.saomigueldaboavis-
ta.sc.gov.br na aba Legislação 
Municipal.

Os alunos do 5º ano da 
rede municipal de ensino 
de São Miguel da Boa Vis-
ta foram até Chapecó na 
última semana, onde co-
nheceram locais com refe-
rência histórica. Na Capital 
do Oeste catarinense a ex-
cursão visitou a Igreja Ma-
triz e a Praça Central, Sho-
pping Pátio Chapecó, Arena 
Conda, Unochapecó, aero-
porto, aeroclube, Parque das 
Palmeiras e a gruta na co-

munidade de Sede Figueira. 
Conforme a secretária da 

Educação, Esportes e Cultu-
ra Odete Conte, o objetivo 
foi disponibilizar aos edu-
candos conhecimento e pos-
sibilitar novas experiências. 
De acordo com os organi-
zadores foi uma experiên-
cia inédita para os alunos. 
“Na avaliação dos professo-
res e alunos o passeio foi gra-
tificante e de muito aprendi-
zado”, finaliza a secretaria.  

EDUCAÇÃO 

SEGURANÇA

Alunos realizam viagem de estudos

Novas câmeras são instaladas na Praça da Bandeira

Estudantes conheceram lugares famosos na maior cidade do Oeste catarinense

O município de Cunha 
Porã instalou novas câmeras 
de efetuou o reparo em algu-
mas que não estavam funcio-

nando. No total foram insta-
ladas 12 câmeras novas em 
pontos estratégicos para re-
forçar a vigilância na Praça da 

Bandeira. Conforme a prefei-
ta Luzia Vacarin, infelizmen-
te ainda ocorrem depredações 
em locais públicos, principal-

mente na Praça da Bandeira 
próximo ao período de final de 
ano, por esta razão foram fei-
tas as instalações das câmeras.

Com o objetivo de arre-
cadar fundos para fazer ma-
nutenção e melhorias na Es-
cola de Educação Básica 
Professor Manuel de Frei-
tas Trancoso, de Iracemi-
nha, está sendo organizada 
a primeira macarrona-
da com galeto. De acordo 
com a direção da escola, o 

evento será na modalida-
de vianda e a entrega será 
no próximo dia 13, a par-
tir das 11h30 no CTG He-
rança Nativa.  As fichas es-
tão sendo comercializadas 
por R$ 35, e podem ser ad-
quiridas com a equipe ges-
tora da escola, professo-
res e membros da APP. 

 A administração de 
Bom Jesus do Oeste co-
munica que os interessa-
dos em requerer a isen-
ção do IPTU 2022, devem 
apresentar a documen-
tação exigida no artigo 
n°137 da Lei Municipal 
820 de 22 de novembro 
de 2011, Código Tributá-
rio Municipal, até o dia 30 
de dezembro, no Setor de 
Tributos. São isentos do 
IPTU: aposentados e pen-
sionistas que residem no 
município com renda fa-
miliar mensal de no máxi-
mo três salários mínimos 
nacionais, que possuam 

um único imóvel e que o 
mesmo sirva como sua re-
sidência e de sua família. 

Os documentos ne-
cessários são: requeri-
mento de isenção, cer-
tidão de propriedade, 
comprovante de residên-
cia, comprovante de ren-
da (ou declaração do be-
nefício da agência onde 
recebe o benefício), es-
tudo socioeconômico. O 
desconto será de 100% 
no valor do IPTU, sendo 
que as taxas de recolhi-
mento de lixo e de esgo-
to sanitário serão cobra-
das conforme prevê a Lei.

IRACEMINHA

TRIBUTOS

Macarronada com galeto 
está sendo organizada

Isenção do IPTU já 
pode ser solicitada

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA DA COOPERATIVA CATARINENSE 
DE TRANSPORTES DE CARGAS - COOCATRANS. O Di-
retor Presidente da COOPERATIVA CATARINENSE DE 
TRANSPORTES DE CARGAS - COOCATRANS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 06.308.626/0001-46, NIRE: 42400019099, com 
sede na Avenida Araucária, n. 736, sala 101, centro, na cida-
de de Maravilha/Estado de Santa Catarina, CEP: 89874-000, 
no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo Esta-
tuto Social da Sociedade, CONVOCA os cooperados, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a se reali-
zar no dia 20 de Novembro de 2021, na sede da Coopera-
tiva, localizada na Avenida Araucária, n. 736, sala 101, cen-
tro, na cidade de Maravilha/Estado de Santa Catarina, CEP: 
89874-000, em primeira convocação às 07:30 (sete horas e 
trinta minutos) com a presença de 2/3 (dois terços) dos seus 
cooperados em pleno gozo dos seus direitos sociais; em se-
gunda convocação às 08:30 (oito horas e trinta minutos) 
com a presença de ½ (metade) mais um de seus coopera-
dos em pleno gozo dos seus direitos sociais; e em terceira 
e última convocação às 09:30 (nove horas e trinta minu-
tos) com a presença mínima de 10 (dez) dos seus coope-
rados em pleno gozo dos seus direitos sociais, a fim de ser 
deliberada a seguinte Ordem do Dia: a) Criação do Fundo 
de Assistência ao Cooperado; b) Outros Assuntos. Mauri-
cio Devenci Vendrame. Presidente. Maravilha/SC, 05 de no-
vembro de 2021.
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MUNICÍPIOS

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

CLEITON C. FERRASSO

O IBGE (Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatísti-
ca) iniciou, nesta quinta-feira 
(4), o primeiro teste nacional 
do Censo 2022. O município de 
Tigrinhos foi selecionado aqui 
em Santa Catarina para come-
çar a pesquisa demográfica. Os 
agentes devidamente identifi-
cados passarão nas casas para 
coletar os dados. O trabalho se-
gue até 26 de novembro. O Cen-
so 2022 definitivo visitará todos 
os domicílios do país a partir de 
junho do ano que vem.

PROCEDIMENTO
Mesmo sendo teste, a pes-

quisa inclui todas as etapas do 
Censo, como: treinamento dos 
recenseadores, pesquisa sobre 
as características dos domicílios 
e modelo misto de entrevistas 
(presencial, via internet ou por 
telefone). Os moradores pode-
rão optar pelo preenchimento 
do questionário pela internet ou 
responder por telefone. 

O instituto garante também 
que as equipes seguirão todos 
os protocolos sanitários con-
tra a Covid-19, como o uso 
de máscara e a higienização 
das mãos e dos equipamentos 
com álcool em gel. 

GEOGRAFIA O Censo 2022 definitivo visitará todos os domicílios do país a partir de junho do ano que vem

Trabalho do IBGE, em Tigrinhos, seguirá 
até 26 de novembro com teste para o Censo 2022

Por que Tigrinhos? 
Tigrinhos foi o único município em Santa Catarina. 
A opção de escolher Tigrinhos foi estratégica. 
Segundo o chefe da Unidade Estadual do IBGE, 
Roberto Kern Gomes, o município possui menos 
de 2 mil habitantes, possui estrutura robusta do 
IBGE na região (agências em Palmitos, São Miguel 
do Oeste, São Lourenço do Oeste e Chapecó), além 
da base cadastral já existente no sistema. 

Os testes iniciaram quin-
ta-feira (4) e seguem até 26 de 
novembro. A abertura contou 

foi contou com ato solene na 
Câmara de Vereadores de Ti-
grinhos e contou com a pre-
sença de autoridades muni-
cipais e estaduais. O prefeito, 
Derli de Oliveira, agradeceu 
por sediar a pesquisa. 

“Agradecemos de sermos 
o município escolhido de fa-
zer teste do Censo demo-
gráfico 2022. Desejo sucesso 
ao trabalho do IBGE e con-
te com apoio da administra-
ção municipal. Tenho plena 
certeza de que essa pesquisa 

ATRASO NA REALIZAÇÃO DO CENSO

O Censo deveria ter sido realizado em 
2020, mas foi adiado diante da pandemia 
do coronavírus. Remarcado para 2021, ele 
acabou sendo novamente suspenso devido 
à falta de recursos. As inscrições para a 
seleção do IBGE serão abertas em dezembro 
deste ano. As provas serão aplicadas em 
janeiro de 2022. O Censo definitivo ocorre a 
partir de junho do ano que vem. 

Abertura dos trabalhos

vai nos ajudar muito com os 
dados exatos da população, já 
que a última foi realizada em 
2010. Estamos fazendo cam-

panha para que as pessoas 
recebam os técnicos do IBGE 
para responder o questioná-
rio”, reforçou. 

Fotos: Divulgação

Equipe do IBGE estará devidamente uniformizada

Autoridades municipais e estaduais participaram do evento

Início dos testes contou com ato solenePesquisa em campo já começou



,  MARAVILHA 6 DE NOVEMBRO DE 202122

Santa Catarina chegou 
em setembro à marca de 
mais de 1,3 mil quilôme-
tros de rede de gás natural 
construídas ao longo dos 
21 anos de operação da 
distribuidora estadual. O 
gás natural está presente 
em 67 cidades do Esta-
do, com mais de 18 mil 
clientes diretos abastecidos 
e mais de 111 mil usuários 
de GNV (Gás Natural 
Veicular). Destaca-se o 
abastecimento a 17 mil 
residências, mais de 660 
pontos comerciais, 139 
postos de GNV e 326 in-
dústrias. Os dados são do 
relatório de consumo de 

setembro da Companhia 
de Gás de Santa Catarina 
(SCGÁS). 

“A ampliação da oferta 
de gás natural para atender 
à demanda catarinense é 

uma das prioridades da 
nossa gestão. Por isso, jun-
to aos órgãos responsáveis 
e fiscalizadores, estamos 
viabilizando maneiras de 
aumentar o fornecimento 

do insumo para Santa 
Catarina. Assim, nossas 
casas, nossas indústrias 
e nossos veículos estão 
tendo um gás natural mais 
competitivo para continu-
ar crescendo e podermos 
distribuir o insumo cada 
vez mais para todas as 
regiões do Estado”, disse o 
governador Carlos Moisés 
da Silva.

Com 67 municípios 
atendidos pelos 1.307 
quilômetros de rede 
e GNC (Gás Natural 
Comprimido), Santa 
Catarina concentra 22% 
das cidades abastecidas 
pelo energético, o segundo 

melhor índice nacional 
em número de municípios 
atendidos, segundo dados 
do Relatório da Associação 
Brasileira das Empresas 
Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás) de 
dezembro de 2020. 

Com 1% da área geográ-
fica do país e pouco mais 
de 4% do PIB nacional, 
o Estado responde pela 
oferta de gás natural a 
14,3% dos 452 municípios 
brasileiros que utilizam o 
insumo. O território cata-
rinense também concentra 
mais de 3,3% dos quilô-
metros da rede total de 
distribuição existente no 

país. Nos próximos anos, a 
empreva deve concentrar 
investimentos na oferta 
do insumo na Serra e no 
Planalto Norte. 

O relatório de setem-
bro da SCGÁS também 
mostrou que o volume 
mensal de gás natural 
comercializado no mês foi 
de 2.252.551 m³ por dia, 
valor 12% maior do que o 
comercializado no mesmo 
período em 2019 e 5,4% 
superior ao período em 
2020. O último recorde 
de consumo em Santa 
Catarina ocorreu no mês 
de julho, com a venda de 
2.276.816 m³ por dia.

Edição 651 | rcnonline.com.br

Comércio aquecido
O ticket médio de pre-

sente no Dia das Crianças 
em Santa Catarina foi 
de R$ 228,03, segundo 
pesquisa da Fecomércio/
SC. Os dados mostram 
que o resultado é 54% 

maior do que em 2020, 
quando a economia sofria 
de manera mais impactan-
te os efeitos da pandemia. 
Os empresários do setor 
apontam alta de 8,4% no 
faturamento com a data. 

A RCN é veiculada semanalmente em 40 jornais de Santa Catarina e vista por mais de 600 mil pessoas

DIVULGAÇÃO

Santa Catarina chega a 1,3 mil km de 
rede de distribuição de gás natural

www.BRDE.com.br

PROGRAMA JURO ZERO
O programa que ajuda o micro e pequeno empresário catarinense 

e microempreendedor individual a superarem a crise.

Para mais 
informações, 
escaneie o 
QR Code

Estado concentra mais de 130 mil usuários diretos e indiretos do insumo, atendendo setores comercial, industrial, veicular e residencial

Mais emprego 
na indústria

A indústria catarinense 
manteve o ritmo positivo 
no mercado formal de em-
prego em setembro, com 
a criação de 5.626 postos 
de trabalho. O resultado, 
que reúne indústria geral 
e da construção, repre-
senta 31,5% do saldo total 
de empregos em Santa 
Catarina no período, de 
17.829 vagas, conforme 
análise do Observatório da 
Federação das Indústrias 
de SC (Fiesc), com base 
nos dados do Novo Caged. 
Esse foi o nono mês 
consecutivo de resultado 
positivo.

Energia em evidência
No final de outubro 

foi oficializada a troca de 
gestão da Complexo Ter-
melétrico Jorge Lacerda, 
no Sul do Estado. Toda a 
estrutura foi adquirida da 
Engie Brasil pela Diaman-
te Geração de Energia, que 
tem planos para expandir 
a operação do Complexo e 

agregar novas fontes. "Va-
mos fazer a modernização 
do parque e estamos ter-
minando os estudos para 
fazer uma expansão para 
operar também a partir 
do gás natural", disse o 
presidente do Conselho 
da Diamante Geração de 
Energia, Jorge Nemr.
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ECONOMIA Aline Justi sai da Linha Consoladora de moto e vai até a cidade para vender as verduras. Alguns 
clientes já são fixos, outros descobre de porta em porta

Para economizar gasolina, agricultora de 
Maravilha entrega verduras de moto

CLEITON C. FERRASSO

De moto, roupa adequada e mo-

chila para fazer entregas, mas nada de 

lanche. É entrega de verduras. É as-

sim que Aline Justi, 27 anos, sai da Li-

nha Consoladora até a cidade de Ma-

ravilha para vender saladas. Esse 

trajeto é percorrido já faz meio ano. 

“A ideia de entregar de moto foi 

justamente pela economia de com-

bustível, já que a gasolina aumen-

tou demais. Não consigo trazer mui-

tas verduras, mas vem tudo embalado 

e com qualidade”, detalha Aline. 

Antes de entrar nessa rotina, Ali-

ne trabalhava em Chapecó e namo-

rava o Luiz Henrique, que mora na 

Linha Consoladora – interior de Ma-

ravilha. Todo fim de semana eles 

se viam. Porém, como era arrisca-

do pegar a rodovia todo fim de se-

mana, decidiram morar juntos. 

“Faz meio ano que estou aqui 

em Maravilha e moro com meu ma-

rido na Linha Consoladora. Lá, te-

mos uma hora de, aproximadamen-

te, um hectare de verduras”, comenta.  

Na horta contém diversos ti-

pos de saladas, como alface, tempe-

ros, repolho, rúcula, dentre outras 

verduras. No entanto, nem sempre 

foi assim. Antes de iniciar o traba-

lho com a horta, o marido dela plan-

tava tabaco. Aline comenta que o 

trabalho era sofrido e a opção pela 

horta foi para ter mais qualida-

de de vida e um trabalho em casal. 

Cleiton Ferrasso/O Líder

Fotos: Divulgação

Aline Justi entrega verduras de moto para economizar combustível 

Horta contém diversos tipos de saladas

Alimentos são embalados para garantir a qualidade

 vales
compra 10  vale

compra 01  vale
compra 01

2º sorteio 

REALIZAÇÃO: PATROCINADORES:

C
e
rt

ifi
c
a
d
o
 d

e
 a

u
to

ri
z
a
ç
ã
o
 S

E
C

A
P

/M
E

: 
N

° 
0
6
.1

4
4
4
4
/2

0
2
1



,  MARAVILHA 6 DE NOVEMBRO DE 202124

COTIDIANO

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

ORIENTAÇÕES AOS PEDESTRES PRATICANTES 
DE ATIVIDADES FÍSICAS! 

Já faz algum tempo que percebo que há certo aumento na quan-
tidade de pessoas que praticam atividades físicas nas margens da ro-
dovia, tanto de pedestres, como de ciclistas.

É notório que a atividade física é muito importante para a saúde 
das pessoas, estando cientificamente comprovado que a prática re-
gular de exercícios traz benefícios ao corpo e à mente do indivíduo.

Porém, referidas atividades acabam se tornando um problema 
de segurança viária quando estes locais estiverem desprovidos de 
acostamentos ou passeios públicos, ainda mais se os transeuntes dei-
xam de observar as regras básicas previstas no Código de Trânsito.

Nessa semana iremos direcionar as nossas informações aos 
pedestres.

Desse modo, a legislação de trânsito prevê como o pedestre deve 
caminhar na pista de rolamento. Nesse sentido, a caminhada deve 
se dar pelas ruas de nossas cidades, quando não houver passeios ou 
quando não for possível a utilização destes a circulação de pedestres 
na pista de rolamento será feita pelos bordos da pista, sempre em fila 
única, exceto em locais proibidos pela sinalização e nas situações em 
que a segurança ficar comprometida.

Já nas vias rurais, ou seja, rodovias e estradas, se não houver acos-
tamento ou quando não for possível a utilização dele, a circulação de 
pedestres na pista de rolamento será feita pelos bordos da pista, em 
fila única, em sentido contrário ao deslocamento de veículos, com 
exceção daqueles locais proibidos pela sinalização e nas situações 
em que a segurança ficar comprometida. Isso lhe permitirá estar de 
frente para o veículo que se aproxima, podendo facilmente abrir es-
paço para a passagem do automotor.

Registra-se que o pedestre tem assegurada pela nossa lei a utili-
zação dos passeios ou passagens apropriadas das vias urbanas e dos 
acostamentos das vias rurais para circulação. Embora ele tenha esse 
direito, isso não significa que ele possa caminhar despreocupada-
mente no sentido que lhe pareça mais conveniente. 

Nesse sentido, deixamos algumas dicas aos praticantes de ca-
minhadas e corridas em rodovias sem acostamento ou com acosta-
mento muito reduzido: 

a) evitem praticar suas atividades físicas nestes locais, pois sem-
pre há risco de acidente; 

b) se entenderem que realmente é o único local disponível, evi-
tem praticar as atividades à noite se o trecho for mal iluminado; 

c) se estiverem acompanhados, façam o deslocamento em fila 
única, no bordo da pista e no sentido contrário ao deslocamento 
dos veículos;

d) procure vestir-se com roupas claras, facilitando que 
outros usuários da via lhes vejam.

Portanto amigo leitor, fique atento às dicas apresentadas 
e lembre-se, pequenas práticas podem tornar o trânsito mui-
to mais seguro.

Tenham todos uma boa semana!

A Polícia Militar de Maravi-
lha localizou no final da tarde de 
quinta-feira (4) o homem de 92 
anos que havia fugido de um lar 
de idosos, por volta das 11h30, 
no centro de Maravilha. O ido-
so estava caminhando na Aveni-
da Maravilha, nas proximidades 
do trevo de acesso à cidade. Ele 
foi reconhecido por moradores, 
após divulgação da foto e notícia 
pelo Grupo WH Comunicações. 

A Polícia Militar e a direção 
do Lar de Idosos deixaram um 
agradecimento pela divulgação, 
o que foi fundamental para que 
moradores reconhecessem o ho-
mem e repassassem a informa-
ção para os policiais. 

O idoso foi levado até o Lar 
de Idosos pela Polícia Militar e 
está bem.

FINAL FELIZ Idoso mobilizou policiais e equipes do lar

Polícia Militar localiza homem de 
92 anos que fugiu de lar de idosos 

Homem foi localizado e sinalizou 
positivamente para a equipe

Divulgação

A ocorrência foi registrada 
por volta das 19h15 de segunda-
-feira (1º), na BR-282 em Mara-
vilha, próximo ao posto da Po-
lícia Rodoviária Federal (PRF). 
O acidente envolveu três veí-
culos. Uma motocicleta, com 
placas de Palmitos, foi reali-

zar a ultrapassagem de um ca-
minhão de Guaraciaba, quan-
do colidiu na lateral do veículo 
Gol de Maravilha, que tran-
sitava no sentido contrário. 

Após bater no Gol, a moto-
cicleta foi direcionada para a la-
teral do caminhão, acontecendo 

a segunda colisão. O condu-
tor da motocicleta, de 23 anos 
e a caroneira de 21 anos so-
freram ferimentos graves e fo-
ram socorridos pelo Corpo de 
Bombeiros e Samu de Maravi-
lha, conduzidos para atendi-
mento médico no hospital São 

José. Os condutores do carro e 
do caminhão não se feriram. 

O trânsito ficou interrompi-
do no local, em ambos os sen-
tidos da rodovia. A Polícia Mi-
litar de Maravilha foi acionada 
para auxiliar no controle do 
trânsito até a chegada da PRF.

TRÂNSITO

BALANÇO

ILEGAL

Acidente deixa duas vítimas gravemente feridas na BR-282 

PRF registra queda no número de mortes nas estradas no feriadão

Homem é preso ao transportar 
agrotóxicos proibidos

Gol envolvido na colisão também teve danos

Fotos: Carine Arenhardt/ O Líder

Equipe socorreu duas vítimas no local e fez o encaminhamento para o hospital

A Polícia Militar flagrou transporte 
de agrotóxicos ilegais na BR-282, em Pi-
nhalzinho. Em rondas pelo Distrito da 
Machado na tarde de quarta-feira (3), e 
equipe observou um Fiat Uno transitan-
do no interior em atitude suspeita. Fei-
to o retorno e abordagem já na BR 282. 

Dentro do carro havia 12 galões de 
agrotóxicos de origem estrangeira (20 li-
tros cada), que são proibidos no Brasil.

Diante dos fatos, os produ-
tos foram apreendidos, o condu-
tor de 25 anos preso e encaminha-
do para a delegacia de Pinhalzinho. Ao todo, 240 litros do produto foram apreendidos pela Polícia Militar

Polícia Militar

A Polícia Rodoviária Fe-
deral encerrou na terça-fei-
ra (2) a Operação Finados 
2021, que iniciou no dia 29 
de outubro em todo o Bra-

sil, totalizando cinco dias 
de fiscalização especial. 

Nas rodovias federais que 
cortam Santa Catarina, a PRF 
registrou aumento no nú-

mero de feridos, mas redu-
ção no número de aciden-
tes e de mortos em relação ao 
mesmo período do ano pas-
sado. A redução foi de 60% 

no numero de mortes (qua-
tro vítimas), e de 8% no nú-
mero de acidentes. As mortes 
foram em Indaial, Xanxe-
rê, Palhoça e Água Doce. 
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NELSON FREIRE
O pianista Nelson Freire, 
considerado um dos melhores 
do mundo, morreu no dia 1° 

de novembro, aos 77 anos. Ele 
se apresentou com as melhores orquestras 
do mundo e se tornou um dos grandes 
intérpretes de Beethoven e Chopin. Em 2003, 
o cineasta João Moreira Salles lançou um 
documentário sobre a vida e a obra de Freire, 
mostrando a rotina e as turnês mundiais do 
maior pianista brasileiro de seu tempo.

AFONSO SCHU
Faleceu no dia 29 de outubro, no Hospital 
de Romelândia, aos 78 anos. Seu corpo foi 
velado na Casa Mortuária de Romelândia 
e sepultado no cemitério municipal de 
Romelândia.

IVONI DIETRICH
Faleceu no dia 29 de outubro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 69 
anos. Seu corpo foi velado na capela da Linha 
24, em Guaraciaba, e sepultado no cemitério 
da comunidade.

CASSILDO FENSKE
Faleceu no dia 31 de outubro, no Hospital 
Regional de Chapecó, aos 58 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

TORVELINO DAL MAGO
Faleceu no dia 1° de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 95 anos. 
Seu corpo foi velado na Capela Mortuária de 
Flor do Sertão e sepultado no cemitério de Flor 
do Sertão. 

NELSON MILLICH
Faleceu no dia 1° de novembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 76 anos. Seu corpo 
foi velado na Capela Mortuária Municipal de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha. 

MARIA DE FREITAS
Faleceu no dia 1° de novembro, no Hospital de 
Anchieta, aos 68 anos. Seu corpo foi velado 
na Casa Mortuária de Anchieta e sepultado no 
cemitério municipal de Anchieta.

LEOCIR RUDINEI ROTH 
Faleceu no dia 1° de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 42 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja da Linha Bela Vista 
das Flores e sepultado no cemitério da Linha Bela 
Vista das Flores.

ELVIRA DOS SANTOS MARTINI
Faleceu no dia 2 de novembro, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 76 anos. Seu corpo foi 
velado no Salão Católico da Linha Ouro Verde, em 
Guaraciaba, e sepultado no Cemitério Católico da 
Linha Ouro Verde.

OBITUÁRIO

AVALIAÇÃO POSITIVA Presidente Meri Terezinha Ranzan agradeceu a todos os parceiros que auxiliaram nas ações

Com mateada e culto, Rede Feminina encerra 
campanha Outubro Rosa
CARINE ARENHARDT 

A Campanha Outubro Rosa 
promovida pela Rede Feminina 
de Combate ao Câncer de Mara-
vilha encerrou no domingo (31), 
com a celebração religiosa re-
alizada na Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana no Brasil. 
Com participação das voluntá-
rias, mulheres em tratamento de 
câncer e as vitoriosas, além da 
comunidade em geral, o culto 
reservou momentos de reflexão, 
emoção e gratidão. 

Ainda durante o final de se-
mana teve uma ação especial re-
alizada em parceria com o Samu. 
A programação foi na manhã de 

sábado (30), na Praça Padre José 
Bunse, com mateada, aferição dos 

sinais vitais e testes de glicemia 
para a população, e ainda orien-

tações sobre o trabalho do Samu e 
Rede Feminina, e sobre o Outubro 

Rosa que trabalha a prevenção do 
câncer de mama e do colo do úte-
ro. A erva para a mateada foi doa-
da pelo Iguatemi Alimentos. 

A equipe do Samu fez cami-
setas especiais do Outubro Rosa, 
usadas durante a ação de sába-
do, e também levou para a pra-
ça o mascote Samuzinho, que fez 
sucesso principalmente com as 
crianças que passavam pelo local.

PRESIDENTE AVALIA 
A presidente da Rede Femini-

na, Meri Terezinha Ranzan, ava-
liou de forma positiva a realização 
da campanha 2021, destacan-
do que as ações tiveram a parce-
ria de entidades e lideranças, al-

cançando uma parcela maior da 
população. Durante o mês foram 
realizadas mateadas, palestras, 
Caminhada Rosa, culto, rodas de 
conversa e exames preventivos. 

Meri agradeceu a todos os 
parceiros das ações e chamou a 
atenção das mulheres, lembran-
do que os cuidados com a saúde 
devem ocorrer o ano todo e não 
apenas no mês de outubro. A pre-
sidente ainda se colocou a dispo-
sição da comunidade e empresas, 
destacando que a Rede Feminina 
está sempre pronta para aceitar 
convites para ações em empresas 
e entidades, como palestras e ro-
das de conversa, para falar sobre a 
prevenção do câncer. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Ação realizada na Praça Central em parceria com o Samu

Samuzinho fez sucesso na ação Entrada das voluntárias da Rede Feminina na celebração Culto foi ministrado pelo pastor Leandro Ristow 

FAUSTO JOÃO DALTOÉ
Faleceu no dia 2 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 76 anos. 
Seu corpo foi velado na Igreja Católica do Bairro 
Estrela, em São Miguel do Oeste, e sepultado no 
cemitério municipal do Bairro Estrela.

ORILDE LOURDES THEREZINHA PASA
Faleceu no dia 2 de novembro, no Hospital 
São José de Maravilha, aos 85 anos. Seu 
corpo foi velado na Capela Mortuária de 
Maravilha e sepultado no cemitério municipal 
de Maravilha. 

LAURO LINKE
Faleceu no dia 2 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 77 anos. 

Seu corpo foi velado na Igreja Evangélica de 
Confissão Luterana do Brasil e sepultado no 
cemitério municipal de Maravilha. 

ANISIO ALVES RODRIGUES
Faleceu no dia 2 de novembro, no Hospital 
de Descanso, aos 79 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja Católica do Bairro Jaroseski 
e sepultado no cemitério municipal de 
Descanso. 

EUGÊNIO ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA
Faleceu no dia 2 de novembro, no Hospital 
Regional de São Miguel do Oeste, aos 76 
anos. Seu corpo foi velado na capela da Linha 
João Café Filho, em Anchieta, e sepultado no 
cemitério da Linha João Café Filho.
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ESPORTE
FUTSAL
Sub-15 perde fora de 
casa pelo estadual

Aquele sentimento de que 
podia ter dado certo, ficou nos 
torcedores do MH Futsal/SEJL/
Acema, que estiveram no Giná-
sio Sest/Senat ou que de casa 
assistiram online a partida do 
time contra a Chapecoense. Por 
duas vezes o time da Cidade das 
Crianças buscou e reverteu o pla-
car do jogo. 

Como Maravilha havia per-
dido a primeira partida dos 
playoffs da Liga Catarinense 
de Futsal Série Ouro, precisava 
ganhar no tempo normal e na 
prorrogação para levar a vagas 
às semifinais, sem precisar ba-
ter pênaltis. 

O técnico Beni de Lima deu 
um nó tático na Chapecoense, 
pois na base dos contra-ataques 
Maravilha surpreendeu o Verdão 
do Oeste. Com Richard, Dida e 
Kleyber em noite inspirada e Léo 
e Jonas com boa atuação os ma-
ravilhenses não venderam bara-

SÉRIE OURO Jogo foi muito disputado na Capital do Oeste e um teste para os cardíacos

Maravilha joga bem, mas não 
passa para as semifinais 

Equipe lutou e encarou de igual pra igual a Chapecoense

Adversários foram superiores nas duas partidas decisivas 

Jogadores são recebidos com café e frutas

Divulgação

to a classificação.  
Depois de estar perdendo 

por 1 a 0 Maravilha conseguiu vi-
rar para 2 a 1 quando que a Cha-
pecoense correu atrás e fez 3 
a 2, agora foi a vez dos visitan-
tes virarem novamente e abrir 
dois gols de vantagem. Com 5 a 
3 no placar Maravilha continu-
ava usando a tática dos contra-

-ataques rápidos, principalmen-
te com Kleyber. 

Tonini foi expulso em uma 
falta para matar contra-ataque 
da Chapecoense. Como ele já ti-
nha amarelo no jogo foi punido 
com o vermelho. Neste momen-
to, Maravilha com um jogador a 
menos sofreu um gol.  

Os representantes da Cida-

de das Crianças também perde-
ram vários gols, pelo menos dois 
claros no primeiro tempo e na 
reta final Kleyber, Dida e Ítalo não 
conseguiram converter chances 
claras e tomar a frente no placar, 
o que levaria para a prorrogação. 

Com o placar em 5 a 5 a vaga 
para as semifinais da competição 
ficou com a Chapecoense. 

O time sub-15 de fut-
sal da Secretaria de Espor-
tes, Juventude e Lazer de 
Maravilha, comandado pele 
professor Gian Mauro Sil-
va, disputou a vaga para as 
semifinais do Estadual da 
Liga Catarinense de Fut-
sal. Com dois jogos, o pri-
meiro em casa e o segundo 
em São Lourenço do Oes-
te os maravilhense perde-
ram as duas partidas. Na 
sexta-feira (29), o jogo foi 
em São Lourenço do Oes-

te e o placar ficou em 3 a 
0 para os donos da casa. 

De acordo com Silva a 
equipe sub-15 é formada 
basicamente com meninos 
do sub-14. “Preferimos co-
locar em jogo esses meni-
nos, pois entendemos, que 
assim vamos conseguir dar 
mais experiência para quan-
do eles chegarem a disputar 
de fato na sub-15”, explica. 

Neste sábado (6), a ca-
tegoria sub-14 joga o es-
tadual em Lebom Régis.

Divulgação

No domingo (31), teve a 
abertura da Taça Celso Maldaner 
de Futebol categoria cinquen-
tões. O campeonato é para co-
memorar os cinco anos de fun-
dação dos cinquentões do Clube 
Recreativo Maravilha (CRM). A 
competição iniciou com dois jo-
gos. Os resultados foram de Pal-
mito 4 a 0 no Maravilha B e Ma-
ravilha A 3 a 1 Saudades B. Os 
confrontos são eliminatórios. 

No domingo (7), acontece 
mais dois jogos. Às 8h30 Cunha 
Porã x Iraceminha e depois Ca-
nela Gaúcha x Saudades A. As 
partidas são disputadas todas no 

COMEÇOU
Aniversário dos cinquentões do CRM é comemorado com competição

OFÍCIO 
Em virtude das irregularidades ocor-
ridas no Jogo nº 2 do Campeona-
to Regional de Futebol Cinquentões 
Taça “Deputado Celso Maldaner” 
2021, entre as equipes CRM – Ma-
ravilha 1 X AD Saudades 2, e ba-
seado no Regulamento Geral que 
rege a competição, esta comissão 
adotará as seguintes medidas:
- Para a equipe do CRM 1, por infrin-
gir o Art. 3º em seu parágrafo único;
- Para a equipe da AD Sau-
dades 2 por infringir o Art. 7, 
a exclusão de ambas as
equipes do referido campeonato.
Para classificar a quarta equi-

pe para as semi-finais, e para 
dar prosseguimento
ao campeonato, serão adota-
dos os seguintes critérios técni-
cos para as 3(três) equipes
que não obtiveram a classifi-
cação para a fase seguinte:
1º - Nº de pontos;
2º - Menor número de gols sofridos;
3º - Maior número de gols marcados;
4º - Menor número de car-
tões amarelos;
5º - Menos número de car-
tões vermelhos e
6º - Sorteio.

Maravilha, 01 de 
novembro de 2021.

EQUIPES 
DESCLASSIFICADAS 
No jogo entre Maravilha 
A x Saudades B, foi 
utilizado dois jogadores 
irregulares, um de cada 
equipe. Por causa do 
ocorrido as duas equipes 
foram desclassificadas 
da competição. 
A Comissão Central 
Organizadora da 
competição divulgou 
um oficio onde explica a 
decisão. Abaixo a integra 
da nota. 

Estádio Doutor José Leal Filho. 
Divulgação
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ESPORTE

 ONEIDE BEHLING

No último fim de sema-
na Flor do Sertão sediou a 4ª 
rodada do Campeonato Mu-
nicipal de Futebol. Os jogos 
aconteceram no campo do 
Penharol e os resultados fo-

ram de Penharol A 1 a 3 Amé-
rica; Cruzeiro 5 a 0 Penha-
rol B e Internacional da Linha 
fuzil 1 a 1 Penharol FACC. 

A 5ª rodada, sediada no 
campo do Cruzeiro, guar-

da fortes emoções para o 
primeiro jogo da manhã de 
domingo (7). Às 8h, Inter-
nacional e Penharol dispu-
tam a vaga para a próxima 
fase, quem perder está fora. 

Na sequência tem Penha-
rol FACC e Penharol B e de 
tarde, às 16h, jogam Améri-
ca x Cruzeiro, estes dois jo-
gos apenas para definir a 
ordem de classificação.  

FUTEBOL

FUTSAL SUB-13

Municipal de Flor do Sertão tem jogo 
decisivo no domingo

Meninos de Maravilha são campeões nacional

TUDO É GRE-NAL
A probabilidade do time do Internacional sair vito-

rioso é considerável. Além do colorado ter desempenho 

melhor no Brasileirão, o Grêmio é um dos últimos co-

locados na tabela. Jogando no Beira-Rio não tem por-

que se arriscar nesse clássico e, pensando assim, muito 

provavelmente o Inter vai jogar de forma mais defensi-

va. Grêmio vai ter poucas oportunidades de balançar a 

rede. Dessa forma, a previsão é de poucos gols neste sá-

bado, às 19h. O último jogo do Grêmio foi um dos me-

lhores, mas acabou perdendo para o Atlético-MG, e se-

gue na “zona do agrião”. Por outro lado, o Internacional 

vem em um momento muito forte brigando por vaga na 

Libertadores.

CLÁSSICO 
Para o torcedor colorado há uma motivação extra. 

Uma vitória pode empurrar o Grêmio ainda mais no ato-

leiro em sua batalha contra rebaixamento. É mais grati-

ficante para o torcedor do Inter ver o rival na Série B do 

que a luta que o time vermelho trava para conseguir uma 

vaga na Libertadores. Torcedores estão confiantes nas 

redes sociais, não poderia ser diferente, porque o Inter-

nacional tem um ataque bastante superior ao do Grêmio.

EMOÇÕES 
Do lado gremista, Vagner Mancini não tem um pa-

drão definido. Até porque, a cada derrota muda sua ma-

neira de atuar. Porém, não tem alternativa a não ser ou-

sado. Precisa ganhar. Diego Aguirre deverá fazer um 

jogo de segurança, não deixando de ser agressivo. Não 

vai faltar emoção nesse jogo.

INTER X GRÊMIO
Grêmio tem problemas que vão além das quatro li-

nhas. Time claramente está abalado emocionalmente. 

Diferente do Inter que vêm descansado e certamente 

louco para complicar ainda mais a vida do maior ri-

val. Internacional é favorito para o Gre-Nal deste sába-

do. Será um confronto bem equilibrado. Como em qua-

se todos os clássicos, o favoritismo não é tão grande.

AGUIRRE X MANCINI 
Depois de conseguir uma grande arrancada no Bra-

sileirão, o Internacional chega para o clássico em seu 

pior momento no returno. Time de Aguirre não vence 

há quatro partidas. Perdeu para Palmeiras e São Pau-

lo, e empatou com Corinthians e Bragantino. Técnico 

do Inter deverá ter o time ideal em campo. A situação 

do Grêmio é mais do que dramática. Vagner Mancini 

está na 19ª colocação, mesmo quando não joga mal, o 

time acaba perdendo. Nos últimos cinco jogos, o Grê-

mio perdeu quatro e venceu apenas um.

A região Oeste de Santa Ca-
tarina tem campeão brasilei-
ro de ligas de futsal. O futsal 
de São Miguel do Oeste com a 

equipe Bugre do Oeste/Agrofer, 
foi campeão invicto do Cam-
peonato Brasileiro de Ligas de 
Futsal Sub-13. A competição foi 

disputada em Ceilândia (DF), 
cidade satélite de Brasília. Ini-
ciou no sábado (30) e encerrou 
terça-feira (02). Maravilha teve 

dois atletas integrando o time 
campeão. Dennis Eduardo Do 
Couto e Samuel Henemann Fi-
gueiró estiveram no grupo.

Com jogos realizados no 
Estádio Pena Branca e Pia-
centini, vai começar no sába-
do (13), em Maravilha, a Taça 
Posto Kakareko de Futebol Su-
íço, nos naipes masculino e fe-
minino. A competição vai ser 
disputada no naipe masculino 
na categoria livre e veterano e 
no feminino apenas livre. 

Pela categoria masculi-
no livre as equipes participan-
tes são: Canarinho da Prima-
vera Alta, Red Bull Maravilha, 
Red Bull MH, FM Pneus Mara-
vilha, Maravilha Tintas, Sport 
Club Auriverde, Erva Daninha, 
EAN Construções, JP Metalúr-
gica, Valter Auto Elétrica,  Au-
tomóveis Willinghoefer, Trans-
portes Bergossa, Guaicurus, JS 
Mecânica, EC Esportivo Bela 
Vista, Fundo da Grota, Jardim 
do Lago, Comercial Manarov, 
Realce Fogões, SOS Reparos, 
4S Amizade e Orlando Gesso. 
As equipes foram divididas em 

Fotos: Divulgação

Samuel Henemann FigueiróDennis Eduardo Do Couto

CONGRESSO TÉCNICO A competição vai ser disputada no naipe 
masculino na categoria livre e veterano e no feminino apenas livre

Municipal de futebol suíço 
começa no dia 13 deste mês

O congresso técnico aconteceu na noite de quarta-feira (3) 

quatro chaves. Na 1ª fase jo-
gam todos contra todos den-
tro das chaves, classificam-se 
as quatro equipes que soma-
rem o maior número de pontos 
ganhos dentro de suas chaves. 

Pela categoria masculino 
veterano se inscreveu quatro 

equipes SER Vasco da Gama, 
SER Aurora, Mil Anos e Atlé-
tico Master. As equipes jogam 
todas contra todas e nos mata-
-mata o 1º contra o 4º e 2º con-
tra o 3º colocado. 

Já no naipe feminino livre 
o campeonato ocorre com três 

equipe: Chuvosas, Odi Sports e 
JP Metalúrgica. A forma de dis-
puta é todas contra todas em 
turno e returno, a final aconte-
ce entre a melhor e a segunda 
melhor campanha. Aqui ainda 
há possibilidade de inscrição 
de mais equipes. 

Carine Arenhardt/O Líder



Para economizar gasolina, agricultora 
de Maravilha entrega verduras de moto 

PÁGINA 14

Aline Justi sai da 
Linha Consoladora 
de moto e vai até a 
cidade para vender 
as verduras 

Caminhada das Lanternas será realizada no 
dia 28 de novembro PÁGINA 18

SUPERAÇÃO 

CRESCIMENTO

REDE FEMININA

Orçamento 2022 
tem aumento na 
estimativa de 
receitas

Mateada e 
culto encerram 
campanha 
Outubro Rosa 

Projeto deu entrada na Câmara de 
Vereadores nesta semana e será 
analisado pela Casa de Leis 

Presidente Meri Ranzan fez uma 
avaliação positiva da programação e 
agradeceu a todos os apoiadores 

PÁGINA 4

PÁGINA  25

Cleiton Ferrasso/O Líder


