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PÁGINA 19

Com novos cenários, município fi naliza 
decoração natalina e faz acendimento das luzes 

Ederson Abi /O Líder

Investimentos já 
somam mais de R$ 
9 milhões, recursos 
encaminhados pela 
Funasa, órgão do 
governo federal 

PÁGINA 6 

Maravilha inaugura primeira etapa 
da obra do saneamento básico e 
anuncia ampliação da rede de coleta 

TRATAMENTO TRATAMENTO TRATAMENTO 
DE ESGOTODE ESGOTODE ESGOTO
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BR 282: PROBLEMAS NA QUALIDADE DO PAVIMENTO
Não sei exatamente quando a obra da BR 282 fi cará pronta. 

Sei que ainda falta bastante coisa, em que pese muitas partes já 
haverem sido recapeadas neste tempo. Todavia, já temos proble-
mas. Nas partes onde houve a obra de nova pavimentação, já te-
mos vários lugares com problemas, com pavimento deteriorado. Já 
surgiram os populares “camaleões” no meio da pista, já tem luga-
res com buracos e outras diversas imperfeições. Bem, as obras es-
tão seguindo, mas sejamos razoáveis. Não há como entregar uma 
obra naquelas condições. A dúvida é se a empresa que está efetu-
ando a revitalização vai refazer todos aqueles pedaços que não es-
tão perfeitos. Pela lógica, a obra tem que ser entregue perfeita, e 
para que isto ocorra se não houver estas novas obras no novo pa-
vimento, não haverá como deixá-la em plenas condições. Não sei 
se as partes onde foi feito o pavimento defi nitivo tiveram as tão fa-
ladas obras de base da pista, onde reside a maioria dos problemas 
das rodovias brasileiras, já que esta base que me refi ro já foi des-
truída pela ação do tempo e do peso dos veículos. Portanto, sim-
plesmente fazer uma obra na superfície, todos já sabem que não irá 
funcionar, ou não irá aguentar. Fica a dúvida. Como estão as obras 
na atualidade e o quanto falta para ser entregue? O cronograma de 
conclusão das obras está mantido? E por fi m, o pavimento que já 
foi concluído e que hoje apresenta problemas será refeito? Dúvi-
das que os usuários da rodovia difi cilmente obterão resposta nes-
tes dias. O caminho será esperar para ver.

MULTA PARA QUEM PASSAR TROTES 
EM TELEFONES DE EMERGÊNCIA
O STF decidiu que quem for pego passando trotes em tele-

fones de emergência vai pagar multa. No começo, até achei que 
seria mais uma daquelas decisões difíceis de fazer valer, mas de-
pois entendi. Hoje, com a quase extinção dos orelhões, muitos 
dos que passam trotes usam seus próprios números de telefones 
celulares para incomodar. Sendo números de telefonia celular, 
as operadoras têm em seu banco de dados quem é o responsá-
vel, ou o “dono” do aludido número. Sendo assim, basta consul-
tar este banco de dados. E não adianta o sem serventia bloquear 
o identifi cador, porque a operadora de telefonia consegue ter em 
seu sistema o número que originou a chamada. Inclusive, a deci-
são se deu porque a Associação Nacional das Operadoras de Ce-
lulares (Acel) havia ingressado com ação, requerendo a inconsti-
tucionalidade da lei, criada no estado do Paraná. Não adiantou. 
O voto do STF determina a quebra do sigilo e o fornecimento do 
número do autor da chamada. Muito bom isto. Experimente fa-
lar com um atendente do SAMU, dos Bombeiros, da PM, da PRF, 
para ver o quanto incomodam com os trotes. E como aqui no Bra-
sil a coisa só funciona quando o sujeito sente no bolso, a lei vem 
em boa hora. Alô você que gosta de incomodar quando não tem 
nada para fazer ou está bêbado! Você poderá ser responsabiliza-
do.... E multado! É bom pensar duas vezes antes de passar trotes 
nestes números de emergência. 

CARINE ARENHARDT 

Os membros do Lions 
Clube Maravilha entregaram 
na quinta-feira (11) o total de 
120 cestas básicas para famí-
lias do município. O projeto 
foi viabilizado numa parceria 
com o Escritório das Nações 
Unidas de Serviços para Pro-
jetos (UNOPS), Instituto Pa-
dre Vilson Groh (IVB)  e Mi-
nistério Público do Trabalho. 

As 120 famílias benefi-

ciadas foram indicadas pela 
Secretaria de Assistência So-
cial de Maravilha, que já são 
acompanhadas pela equipe 
do Cras e Creas. Os benefi-
ciários devem receber mais 
duas cestas básicas nos pró-
ximos meses, no entanto a 
data da entrega ainda será 
divulgada. 

Também foram entre-
gues 120 kits de higiene bu-
cal, disponibilizados pelo 
Lions Distrito LD-8. A en-

120 BENEFICIADOS Também foram entregues 120 kits de higiene bucal

Famílias maravilhenses recebem 
doação de cestas básicas 

Entrega das cestas básicas na sede do Clube de Lions 

trega desses kits foi em eta- pa única. 

Divulgação
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LIÇÕES DE VIDA
“Não pense que problemas de saúde 
só acontecem com os outros...”

ESTÁ ESPERANDO O QUE PARA
REALIZAR SEUS SONHOS?
De 11 a 19 de novembro.
Central de Atendimento Sicoob Atendimento 24h | Capitais e regiões metropolitanas: 4000-1111
Demais localidades: 0800 642 0000 | Ouvidoria Sicoob: Atendimento seg. a sex. de 8h às 20h 0800 725 0996 
www.ouvidoriasicoob.com.br | Deficientes auditivos ou de fala: 0800 940 0458 
Demais serviços de atendimento www.sicoob.com.br

por WOLMIR HÜBNER

RADAR
radar@jornalolider.com.br

DESEMBARGADOR ACOLHE 
ENTENDIMENTO DA ACAERT SOBRE 
CONCEITO DE APOIO CULTURAL 
ÀS RÁDIOS COMUNITÁRIAS

O desembargador Ricardo Orofino da Luz Fontes 
rechaçou na apelação da Acaert contra a Associação 
Comunitária e Cultural de Salete a tese de que apoio 
cultural só não permitiria anúncio de preços e condições 
de pagamento. Baseado em provas apresentadas ao 
processo, o magistrado afirmou que “sem margem 
de dúvidas de que a ré (radcom de Salete) veicula 
propaganda comercial em seu estabelecimento”. Em 
seu acórdão, o desembargador decide que “não se 
trata de apoio cultural, mas inserções com conteúdo 
comercial, visando lucro tanto das empresas como 
da ré”. “Ante o exposto, voto por dar provimento ao 
recurso, de forma a julgar improcedente a impugnação 
ao cumprimento de sentença, prosseguindo-se a 
execução em seus exatos termos. Publicidade em rádio 
comunitária é crime, punível a quem anuncia e a quem 
veicula a publicidade. Por isso todo cuidado é pouco!

CPF como único documento de 
identidade começa a valer em SC

 
Santa Catarina começou a emitir o novo documento de identi-

dade, que possui o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como único nú-
mero. O estado é o primeiro do Brasil a colocar o modelo em prá-
tica. Autoridades afirmam que a iniciativa vai diminuir fraudes.

A mudança foi aprovada em setembro pelo Senado Federal e 
deve ser implantada em outros estados. O número de identificação 
de novos documentos, emitidos ou reemitidos por órgãos públicos 
ou por conselhos profissionais, será o número de inscrição no CPF.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Santa Catarina informou 
que quem for fazer o documento pela primeira vez, não paga. Para 
pedir essa primeira via é preciso fazer agendamento no site do IGP.

Quem já tiver uma carteira de identidade com o núme-
ro do RG não precisa fazer o novo documento, pois o antigo con-
tinua valendo. Porém, se quiser fazer essa segunda via, tam-
bém precisar agendar, além de pagar uma taxa de R$ 40,95.

Reprodução/NSC TV

PESQUISAS
FRIAS

A grande mídia bra-
sileira tem diariamen-
te divulgado pesquisas 
sobre as eleições presi-
denciais. Os dados são 
alarmantes pela bai-
xaria que estão usan-
do para tentar trazer de 
volta o governo ante-
rior. A falta de recursos 
financeiros das mesmas 
tem provocado demis-
sões de famosos e em 
número preocupante. 
Agora vale tudo para ti-
rar Bolsonaro da presi-
dência. O eleitor deve 
estar atento e não deixar 
se levar pelas pesqui-
sas fraudulentas e men-
tirosas. Temos exemplos 
das eleições anterio-
res. Uma vergonha!

CANDIDATA À PRESIDÊNCIA DA OAB EM MARAVILHA

A candidata a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de 
Santa Catarina, Vívian de Gann, visitou o município de Maravilha na terça-
feira (9) e conversou com advogados. O encontro foi no Restaurante Zatt 
e contou, ainda, com a advogada de Maravilha Priscila Picinini, que é 
candidata a Conselheira Estadual pela Chapa 2. 
São quatro chapas que concorrem na eleição do dia 25 de 
novembro em Santa Catarina.

BOLSONARO DECIDIU... SE FILIA AO PL!

A assessoria de imprensa do PL informou quarta-fei-
ra que o presidente Jair Bolsonaro irá se filiar ao partido. A ce-
rimônia de filiação está programada para o dia 22, em Brasília. 
Bolsonaro reuniu-se com o presidente da legenda, o ex-de-
putado Valdemar da Costa Neto, no Palácio do Planalto.

A informação ainda não foi confirmada por Bolsonaro. O pre-
sidente já havia afirmado que a chance de entrar no partido era 
de 99,9%, mas que ainda faltava definir palanques em São Pau-
lo. Aqui no Estado seu escudeiro será o senador Jorginho Mello...

Bordel em Viena dá 30 minutos grátis para quem tomar a 
vacina contra a Covid

Muitas vezes não bastam campanhas con-
vencionais para convencer as pessoas a se va-
cinarem. Nem mesmo proibir a entrada sem 
comprovante em locais como bares, restauran-
tes e prédios comerciais. Buscando promover 
a imunização da população contra a Covid-19 
(além de seu próprio negócio, claro), um bor-
del de Viena partiu para uma promoção mais ra-
dical: 30 minutos grátis para os clientes que to-
marem ao menos uma dose da vacina em um 

posto instalado no próprio estabelecimento.
O Fun Palast fica na capital da Áustria, país 

onde a vacinação parece estar estagnada, com 
64% dos adultos com as duas doses. O índice é um 
dos piores entre os países da Europa Ocidental.

De acordo com a promoção, quem ainda 
não estiver vacinado e topar receber uma dose 
do imunizante ganha um voucher que dá di-
reito a 30 minutos na sauna, na companhia de 
uma das profissionais que trabalham na casa. Mulher fantasiada de enfermeira posa no posto de vacinação contra a Covid-19, montado 

em um bordel

Leonhard Foeger / Reuters

Ederson Abi /O Líder

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

Na noite de segunda-
-feira (8), os vereadores 
de Maravilha realizaram 
mais uma sessão ordinária. 
Em segundo turno, foram 
aprovados três projetos. O 
PL 28 altera a Lei dos Pro-
gramas de Incentivo à Agri-
cultura. Com aval do Con-
selho de Desenvolvimento 
da Agricultura, o proje-
to propõe  reajustar os va-
lores de três programas de 
incentivo aos produtores 
rurais de Maravilha, como 
a instalação de internet, e 
o auxílio financeiro aos fi-
lhos de agricultores em es- Sessão Ordinária foi realizada na segunda-feira (8)

colas agrícolas e na Casa Fa-
miliar Rural. 

O PL 34 autoriza a doa-
ção de sete distribuidores de 
adubo, adquiridos pelo mu-
nicípio, para as Associações 
e Clubes das comunidades 
do interior, e o PL 37 autori-
za o repasse de R$ 150 mil, 
por parte do Executivo Mu-
nicipal, para a Apae de Mara-
vilha, recurso que será desti-
nado para obra de reforma e 
ampliação da escola. 

De autoria do vereador 
Orli Berguer, teve a discussão 
e votação em primeiro tur-
no do projeto de lei legislati-

vo que institui o Dia Munici-
pal do Ciclista em Maravilha. 
Outro projeto aprovado em 
primeiro turno denomina 
Praça Gemma Oselame Ri-
goni o espaço público de la-
zer localizado no Bairro In-
dustrial. 

Também foi aprovada a 
Moção da vereadora Eliana 
Simionato em prol do Hos-
pital São Paulo de Xanxerê, 
pelo que a unidade hospi-
talar representa para a re-
gião. De acordo com ela o 
hospital precisa ser am-
pliado e receber mais valo-
rização.

Divulgação

LEGISLATIVO

Vereadores aprovam projetos, indicações e moção em 
mais uma sessão ordinária

CARINE ARENHARDT 

O governador em exercício 
de Santa Catarina, Mauro de Na-
dal esteve cumprindo agenda na 
região durante a semana, e entre 
os destaques anunciados está o 
recurso para a pavimentação do 
trecho entre Maravilha e Bom 
Jesus do Oeste. De Nadal con-
firmou que o estado vai repas-
sar o total de R$ 27 milhões para 
a obra.

Do valor total, R$ 15 milhões 
serão destinados para o trecho 
que compreende ao município de 
Maravilha e R$ 12 milhões para o 
trecho de Bom Jesus do Oeste. 
No projeto de Maravilha está in-
clusa a ponte. Cada município fi-
cou responsável por fazer o proje-
to do trecho que compreende ao 

seu território. 
O prefeito Sandro Donati es-

teve em Cunha Porã, na quarta-
-feira (10), quando o recurso foi 
anunciado. O município confir-
mou que já está com o projeto 
praticamente concluído. 

Com o recurso garantido pelo 
governo do Estado, os municípios 
poderão lançar os processos li-
citatórios para definir a empresa 
que vai executar a obra de pavi-
mentação. 

R$ 1,3 MILHÃO PARA 
REDE FEMININA 

Também para Maravilha o go-
vernador em exercício assegurou 
o repasse de R$ 1,3 milhão para a 
Rede Feminina, recurso que será 
usado na obra de construção da 
sede própria, já em andamento. 

INVESTIMENTOS Entre recursos anunciados para toda região, valores somam mais de R$ 86 milhões

Governador em exercício, Mauro de Nadal confirma R$ 27 
milhões para o asfalto entre Maravilha e Bom Jesus do Oeste 

Repasse de recursos para Maravilha

Ricardo Wolffenbüttel / Secom
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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!

CORAGEM E AUTENTICIDADE
Costumamos associar vulnerabilidade com fraqueza, mas no mundo em que vivemos é necessário ter 
uma boa dose de coragem para se permitir sentir. É o que defende a escritora e pesquisadora Brené 
Brown: quando fugimos de emoções como medo, decepções e mágoas, também nos fechamos para 
o amor e nos distanciamos das experiências marcantes que dão significado à vida. Tenha coragem 
para sentir, viver experiências, aceitar suas falhas, dizer coisas importantes que precisam ser ditas. Se 
permita ser vulnerável, talvez essa seja sua maior força. 

Camilla Constantin, jornalista

UM ESPETÁCULO DE NATAL 
Como não se encantar com a decoração natalina de Maravilha? O município, que já vinha sendo 

uma grande referência na região quando se trata de decoração nesta época do ano, inovou mais uma 
vez. São cenários novos, cheios de cor e diversão, pensados não apenas para as crianças, já que os adul-
tos também foram presenteados e vão poder inclusive dar uma voltinha com bichos de pelúcia na pra-
ça central. Um verdadeiro espetáculo preparado pela Administração Municipal, através do Departamen-
to de Cultura. Estão de parabéns todos os envolvidos. Um investimento que além de fortalecer a magia 
do Natal vai, com certeza, trazer muitos visitantes para nossa cidade e movimentar a economia local. 

Carine Arenhardt, jornalista 

Maravilha – Bom Jesus do Oeste 
Finalmente parece que a estrada geral entre Maravi-

lha a Bom Jesus do Oeste vai receber asfalto. O anún-
cio foi feito pelo governador em exercício, Mauro de 
Nadal, quarta-feira (10). Ele disse que serão repassa-
dos R$ 27 milhões para asfaltar essa estrada. Ainda não se 
sabe quando as obras devem começar. Atualmente o tre-
cho é de chão batido e usado muito por caminhões. O asfal-
to vai permitir melhor trafegabilidade e segurança no es-
coamento da produção aqui da nossa região. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

cio foi feito pelo governador em exercício, Mauro de 
Nadal, quarta-feira (10). Ele disse que serão repassa-
dos R$ 27 milhões para asfaltar essa estrada. Ainda não se 
sabe quando as obras devem começar. Atualmente o tre-
cho é de chão batido e usado muito por caminhões. O asfal-
to vai permitir melhor trafegabilidade e segurança no es-
coamento da produção aqui da nossa região. 

Cleiton C. Ferrasso, jornalista

Carine Arenhardt/O Líder

SANEAMENTO BÁSICO

O município inaugurou nesta semana a Estação de Tratamento de Esgoto, que coloca Maravilha 
em um novo patamar do saneamento básico no Brasil. Uma grande obra, necessária. O meio Am-
biente agradece, inclusive. Agora, começa uma nova etapa, que exige esforço da população por onde 
a adutora já está passando. Fazer a adequação básica para ligar o esgoto da residência na rede cole-
tora, que vai levar tudo para a estação de tratamento. É necessário, vamos fazer. 

Ederson Abi, jornalista

Ederson Abi /O Líder
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INVESTIMENTO Além de ligar o sistema, o município assinou novo convênio para ampliação da rede

Maravilha inaugura Estação de Tratamento 
de Esgoto e sistema entra em operação
EDERSON ABI

A administração munici-
pal inaugurou na tarde de quin-
ta-feira (11) a Estação de Tra-
tamento de Esgoto (ETE) em 
Maravilha. O evento foi realiza-
do onde a estrutura foi construí-
da, na antiga Pedreira, em Linha 
Barro Preto, atrás da empresa 
Piracanjuba, e contou com di-
versas autoridades. Além disso, 
o município assinou novo con-
vênio para ampliação da obra. 

O prefeito Sandro Dona-
ti realizou o descerramento 
da placa inaugural juntamen-
te com o vice-prefeito Jonas 
Dall’Agnol, ex-prefeita Rosi-
mar Maldaner, presidente da 
Casan de Santa Catarina, Ro-
berta Maas, e superintenden-
te da Funasa, Ademar Borges.

Além disso, a inauguração 
contou com vereadores, secre-
tários, trabalhadores da Casan 
e agentes de saúde de Maravi-
lha. Em seu discurso, o prefeito 
Sandro Donati lembrou que a 
inauguração e o funcionamen-
to da estação coloca Maravilha 
no mapa dos municípios com 
saneamento básico no Brasil. 

O INVESTIMENTO

De acordo com o município, a obra contempla até o momento 850 unidades 
domiciliares em diversos bairros em uma rede coletora com mais de 13.400 
metros de extensão. Duas estações elevatórias auxiliam no transporte dos 
resíduos até a estação que tem capacidade de tratar 20 litros por segundo.
A operação e a gestão do sistema serão feitos pela Casan, responsável também 
pela cobrança das taxas do serviço e pela ampliação das redes para outras 

unidades domiciliares.
A obra foi conquistada pelo município na Funasa através do trabalho do deputado 
federal Celso Maldaner.
O investimento foi superior a R$ 9 milhões para a primeira etapa de cobertura do 
tratamento. A ampliação da rede já está prevista para ligações domiciliares na Rua 
Duque de Caxias e um convênio no valor de R$ 700 mil, que foi assinado na tarde 
desta quinta-feira com a Casan no local da inauguração.

Fotos: Ederson Abi/ O Líder

Durante discurso, prefeito Sandro Donati também cobrou a Casan para novos investimentos na captação de água

Placa com detalhes da obra foi inaugurada pelas mãos da administração, Casan e Funasa

Após ato solene, prefeito Sandro Donati e presidente da Casan ligaram o painel do comando elétrico da estação
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CLEITON FERRASSO 

A ONG Ame Bicho de Maravi-
lha realizou um brechó a fi m de arre-
cadar recursos para pagar as dívidas 
e manter as atividades. A ação ocor-
reu sábado (6) na escola Monteiro Lo-
bato. Foram comercializados calçados 
e roupas usadas com valor bem aces-
sível. Os produtos geraram uma ren-
da de R$ 1.973,00 para a Organização. 

A ONG tem enfrentado muitas di-
fi culdades fi nanceiras e falta de abri-
go aos animais. Os integrantes agrade-
cem a cada pessoa que contribuiu para 
a realização do brechó. “São peque-
nas ações que fazem a diferença para 
a gente. Pedimos também a conscien-

Ação teve a comercialização de roupas e calçados

RESULTADO
Brechó da ONG Ame Bicho arrecada mais de R$ 1,9 mil 

tização da população em não aban-
donar seus animais. Contribuições fi -

nanceiras podem ser realizadas pelo 
PIX 17.947.445/0001-86”, comentam.

Cleiton Ferrasso/O Líder

CARINE ARENHARDT 

Começou nesta semana em 
Santa Catarina emissão de um novo 
documento, que coloca o núme-
ro do CPF como identificação úni-
ca para cada cidadão. Na prática, os 
setores de identificação civil pas-
sam a emitir um novo documento 
que não consta mais o número do 
RG, apenas do CPF.  

Assim, quem ainda não tem 
RG não vai mais ter esse número 
em seus documentos. Atualmente 
o CPF é emitido já na Certidão de 
Nascimento das crianças, e a partir 
de agora passa a ser a única identi-
ficação. Mesmo constando na Cer-
tidão, as crianças farão o documen-
to único, que vai levar o mesmo 
número do CPF já emitido logo 
após o nascimento. 

E QUEM JÁ 
TEM RG?

Para quem já tem RG, não é ne-
cessário fazer a alteração imedia-
ta, já que a substituição dos docu-
mentos será gradativa, sem prazo 
final definido. Os documentos an-
tigos seguem valendo, mas, quan-
do a atualização for feita, o cida-
dão vai receber o novo documento 
com o número do CPF, entre outras 
informações como tipo sanguíneo 
e fator RH, se possui alguma defi-
ciência, e números de outros do-
cumentos. 

Foto de como será o novo documento. Na imagem de baixo, a parte interior do documento, com o 
número do RG para quem já tinha o registro e o QR Code

NOVIDADE Santa Catarina é o primeiro estado do país a adotar o novo 
sistema de identifi cação

Setor de Identifi cação Civil de 
Maravilha esclarece emissão de 
documento único com CPF e RG

EMISSÃO DO CPF É 
OBRIGATÓRIA ATÉ OS 16 ANOS

O Setor de Identificação Civil de 
Maravilha lembra a população que 
a emissão de CPF é obrigatória 
até os 16 anos. A emissão do 
CPF junto com a Certidão de 
Nascimento começou somente 
em 2016, portanto quem nasceu 
antes desse ano precisa fazer o 
documento se ainda não tiver. 
Quem tem mais de 16 anos 
e ainda não tem o CPF pode 
enfrentar vários transtornos na 
hora de emitir o documento, só 
sendo possível fazer o processo 
em unidades do IGP em São 
Miguel do Oeste e Chapecó, na 
nossa região.

Já o número do RG, vai ficar 
somente no lado interno do do-
cumento, junto com um QR Code, 
para uso exclusivo de autoridades 
para identificação de documen-
to falso.  

MAIS SEGURANÇA 
A adoção do novo documento 
em Santa Catarina vai trazer 
mais segurança, integrando 
as bases de dados estaduais 
com o cadastro nacional do 
CPF, dificultando o uso de 
documentos falsos e fraudes 
envolvendo a identificação. 
Novos estados brasileiros 
devem adotar o novo sistema 
em breve, tornando a medida 
nacional. 

Divulgação

Ano 1  Edição 20

Novembro / 2021
Ano 1  Edição 20

Novembro / 2021

Notícias ALESC

Alesc se aproxima 
para debater ideias 

Alunos conhecem rotina 
do Parlamento catarinense 

FOTO DA SEMANA

Covid: flexibilização 
garante atendimentos 

Homenagem a 
setores econômicos

Empresa que estragar 
terá que consertar 

Ouvir os catarinenses. Talvez 
esta seja a mais nobre missão 
dos deputados estaduais. E 
para incluir a população nas 
discussões importantes para 
o estado, a Assembleia reali-
zou nesta semana mais duas 
audiências públicas: a pri-
meira debateu a desestatiza-
ção dos portos e a segunda, 
a implantação do novo ensino 
médio na rede estadual. 

Na última semana, 35 estudantes catarinenses foram empos-
sados deputados estaduais pelo programa “Parlamento 

Jovem”. Eles acompanharam reuniões de comissões, sessões 
ordinárias e demais atividades legislativas. No plenário, tiveram 
a oportunidade de discutir e aprovar propostas. Eles são alunos 
do ensino médio e foram eleitos por suas escolas para participar 
das atividades na sede da Alesc, em Florianópolis. 

Uma Medida Provisória, 
agora convertida em lei pe-
los deputados, evitará que 
hospitais deixem de rece-
ber recursos caso não atin-
jam metas de atendimento. 
Com a priorização às vítimas 
da Covid, os demais proce-
dimentos tiveram que ser 
cancelados, o que poderia 
implicar  a  perda de verbas. 
A regra mais flexível vale até 
31 de dezembro. 

A Assembleia promoveu uma 
sessão especial para home-
nagear as organizações que 
deram suporte às empresas 
e à indústria catarinense du-
rante a crise provocada pela 
Covid-19. As restrições acar-
retaram efeitos negativos à 
economia e os deputados re-
conhecem a importância das 
entidades de classe na luta 
pela superação da crise. 

Prestadoras de serviço que 
realizarem obras em SC te-
rão que reparar os danos 
que ocasionarem em vias 
públicas durante a execu-
ção de seus trabalhos. Esta 
proposta tramita na Alesc e 
estabelece prazos e regras 
para os consertos. Os ma-
teriais utilizados no reparo 
deverão estar em confor-
midade com as normas de 
qualidade e segurança. 

parlamento jovem | Os novos deputados são moradores de 
sete diferentes regiões de Santa Catarina. Em 2021, o programa 
Parlamento Jovem completou 27 edições, que já resultaram na 
aprovação de 41 leis estaduais.

foto: Bruno Collaço /AGÊNCIA AL

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

Os ganhadores da cam-
panha de prêmios “Maravi-
lha sua compra vale prêmios” 
receberão o voucher dia 18 de 
novembro na sede da CDL e As-
sociação Empresarial. O ato está 
marcado para começar às 18h. 
O sorteio ocorreu sábado (6) à 
tarde na Praça Padre José Bun-
se. No total, a ação distribuiu 
R$ 8mil para 12 pessoas. Mais 
de 160 empresas participam da 
campanha que distribuirá, até o 
último sorteio, R$ 50 mil em va-
les-compra.

GANHADORES
Vale-compra de R$ 500,00
- Vanderlei Travessini - 

PARABÉNS 2º sorteio da Campanha foi realizado sábado (6) e distribuiu R$ 8 mil em vales-compras

Ganhadores da campanha “Maravilha sua compra 
vale prêmios” receberão o voucher dia 18  

Cliente da Mecânica do Kinho
- Ada Dela Justina Gotardo - 

Cliente da Ótica Minerva
- Gabriel Batistello Herber - 

Cliente da Ceraça
- Claudete Rosana 

Sorteio foi realizado na Praça Padre José Bunse

Cleiton Ferrasso/O Líder

Padilha - Cliente do Super 
Auriverde
- Cristhyano Beduschi - 
Cliente do Mercadão dos 
Óculos
- Junior Tomkelski- Cliente 
das Lojas Néri
- Neiva Dalla Rosa - 
Cliente da Ceraça
- Clecir Maria Horn 
Zago - Cliente dobSuper 
Auriverde

- Cristina Alba - Cliente da 
Pitol Calçados
- Nerci Bueno Borges - 
Cliente do Super Auriverde

R$ 1 mil
- Marlene F.C Perotty - 
Cliente da Rosi Modas

R$ 2 mil
- Joceli Sturm - Cliente do 
Iguatemi Alimentos

PRÓXIMOS SORTEIOS
4/12 - 10 vales-compras de R$ 500, dois de R$ 1 
mil e um de R$ 2 mil;
18/12 - quatro vales-compras de R$ 1 mil e três 
de R$ 2 mil;
29/12 - cinco vales-compras de R$ 1 mil e dois 
no valor R$ 5 mil.

O concurso do Cartaz da 
Paz é promovido pelo Lions 
Clube Internacional des-
de 1989 e neste ano o Lions 
Clube Maravilha desenvol-
veu o projeto na Escola Jus-
celino Kubischek de Olivei-
ra, com o tema "Estamos 
todos conectados". A ativi-
dade proporcionou a opor-
tunidade dos integrantes 
do clube trabalhar com os 
alunos do 6°, 7° e 8º ano. 

O primeiro momento 
foi de aprendizado sobre a 
paz, com uma atividade de 
conscientização que moti-
vou a compreensão dos es-
tudantes para o fato de que 
“a paz é a gente que faz”. Esta 

mensagem serviu de incen-
tivo para os alunos a pen-
sarem sobre a paz e expressa-
rem este signifi cado por meio 
de desenho sobre o tema. 

A seleção foi realiza-
da pelas professoras de ar-
tes Liane Manfrin, Saionara 
Voss, Marileide Daltoé Neto e 
Márcia Rufatto, professora ti-
tular da escola. A aluna Pie-
tra Zanatta que fi cou na pri-
meira colocação participará 
das próximas etapas de ava-
liação Distrital, Nacional e 
Internacional, caso continu-
ar indicada pelos avaliadores.

A presidente da comis-
são do Cartaz da Paz, Alvina 
Biazussi, destacou a satisfa-

CONCURSO

Cartaz da Paz é selecionado pelo Lions Clube Maravilha

Vencedores do concurso com os integrantes do Lions

Alunos selecionados 
no Cartaz da Paz e 
premiados pelo Lions 
foram: 
1º lugar: Pietra Zanatta; 
2º lugar: Lara Mocelim; 
3º lugar: Eloá Cristina 
Barbieri Colella; 
4º lugar: Thavini Nicoli 
Schmidt. 

Outros quatro alu-
nos que também desen-
volveram o cartaz no ta-
manho ofi cial receberam 
homenagem: Douglas Vi-
nícius de Souza, Letícia 
Schanne, Simone Hamme-
rich e Vanuza Raddatz. 

ção de desenvolver a ativi-
dade na escola onde foi seu 
local de trabalho como pro-

fessora. O Lions Clube Ma-
ravilha agradece a dispo-
nibilidade da direção e 

professora de Artes e para-
beniza aos alunos que par-
ticiparam da atividade.

Divulgação
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“O prazer pode apoiar-se na ilusão; 
a felicidade, porém, repousa sobre 
a realidade.” 

N.Chamford
por RAQUEL BASSO HÜBNER

ECONOMIA E NEGÓCIOS
raquel@jornalolider.com.br

Brasil deixou de arrecadar 11% do PIB do país 
somente com a evasão fi scal de empresas em 2020

A estimativa é que o Brasil tenha deixado de arrecadar em 2020 entre R$400 a R$600 bi-
lhões com tributos que deveriam ter sido pagos mas não foram, segundo informações divul-
gadas nesta quarta-feira (10) pela Instituto para o Desenvolvimento do Varejo (IDV) em par-
ceria com a consultoria McKinsey. O valor perdido equivale a 11% do Produto Interno Bruto 
(PIB) do país. Do total estimado, a evasão fi scal empresarial foi entre R$320 e R$420 bi e a 
não arrecadação de tributos associado ao trabalho irregular fi cou entre R$140 e R$180 bi. 
Avaliando pelos setores, a indústria foi quem mais deixou de pagar seus tributos (com valores 
entre R$105 bi e R$134 bi), seguido pelo varejo (de R$95 bi a R$125 bi) e pelos serviços fi nan-
ceiros (de R$85 bi a R$115 bi). No levantamento, o IDV analisou que a alta carga tributária do 
Brasil com a complexidade de se manter formalizado fomenta essa evasão tributária e a não 
arrecadação. A evasão fi scal é considerada como crime tributário no país, podendo pagar de 
duas a cinco vezes o valor do imposto sonegado e ainda pode atribuir penas reclusivas de 
seis meses a dois anos. Em casos mais graves, a pena pode ser aumentada para cinco anos.

Sérgio Lima/Poder360

Grupo de 11 países decide acabar com 
produção de petróleo e gás

Um grupo de 11 governos nacionais e regionais decidiram na quinta-feira, na 26ª Conferência das Nações 
Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP26), acabar com a concessão de novas licenças para a exploração de 
petróleo e gás em seus territórios. A iniciativa Beyond Oil and Gas Alliance (“aliança além do petróleo e do 
gás”, em tradução livre), de Dinamarca e Costa Rica, conta com 11 governos que se comprometeram a aca-
bar com a exploração desses combustíveis fósseis “em uma transição justa e bem gerida”. Segundo anuncia-
ram em entrevista coletiva, além dos dois sócios-fundadores, aderiram ao grupo como “membros principais” 
França, Irlanda, Suécia, País de Gales, Québec (Canadá) e Groenlândia. Além disso, Nova Zelândia, Califórnia 
(EUA) e Portugal são membros “associados” e a Itália se junta por enquanto como país “amigo”, o que, segun-
do a organização, implica que apoia os seus objetivos da iniciativa. Os membros principais da aliança se com-
prometem a acabar com a concessão de novas licenças de exploração, enquanto os membros associados de-
vem demonstrar que estão fazendo esforços para eliminá-las gradualmente, como acabar com os subsídios.

Azul tem prejuízo de R$ 2,2 bilhões no 3ºTri
A Azul Linhas Aéreas teve um prejuízo líquido de quase R$ 2,2 bilhões no terceiro trimes-

tre de 2021. O valor representa um aumento de 82% em relação ao mesmo período de 2020. Os 
dados, divulgados nesta quinta-feira, 11, na Comissão de Valores Mobiliários, refl etem a per-
sistência da pandemia sobre o setor aéreo. Segundo a empresa, o desempenho foi afetado pelo 
aumento das despesas fi nanceiras com a retomada das operações e as variações monetárias 
e cambiais. Nos primeiros nove meses de 2021, a operadora aérea acumula prejuízo de R$ 3,8 
bilhões, 64% menor na comparação com igual período do ano passado. No total, a Azul trans-
portou mais de seis milhões de passageiros pagantes no terceiro trimestre deste ano, alta de 
43% na comparação com o trimestre anterior, mas ainda 13% abaixo dos níveis pré-pandemia.

RETOMADA DAS VIAGENS 
CORPORATIVAS É DESAFIO 
NO PLANEJAMENTO 
ORÇAMENTÁRIO

O avanço global da vacinação e a 
retomada de muitos eventos em 
caráter de testes, especialmente 
os corporativos, dão sinal de que 
em 2022 as viagens a trabalho 
voltarão, cada vez mais, a fazer 
parte da rotina das empresas. Já é 
possível sentir o reaquecimento do 
turismo de negócios nos últimos 
meses, segundo estudo da PwC, 
por exemplo, 62% das companhias 
aéreas preveem um aumento no 
número de viagens corporativas 
de forma frequente até 2023. 
Mas o otimismo que permeia 
esses números também precisa 
ser encarado com atenção pelos 
negócios, visto que as variáveis 
macroeconômicas têm grande 
peso sobre o custo das viagens.  
O aumento do dólar, por exemplo, 
tem impactado em diversos 
custos, do preço da passagem 
à alimentação, o que precisa ser 
levado em consideração na hora da 
organização orçamentária, e regras 
de controle de custos. A pressão 
nos preços, vinda ainda da alta 
do petróleo e, consequentemente, 
do combustível, recomposição 
de margens dos fornecedores de 
serviços e o fator demanda-oferta, 
exigirá do gestor uma postura ainda 
mais proativa para o controle de 
custos quando o assunto é viagem 
corporativa. Além de revisitar a 
política de viagens, reembolsos e 
deslocamentos, caberá aos gestores 
e executivos em campo utilizar 
de meios digitais e estratégicos 
a fim de garantir controle sobre o 
processo. 

APÓS ALARGAMENTO, 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ TEM 
O 3º METRO QUADRADO 
MAIS CARO DO PAÍS

Os imóveis em Balneário Camboriú só 
valorizam, ainda mais depois da conclusão 
da obra de alargamento da Praia Central. 
Conforme o último levantamento do 
Fipezap, o metro quadrado na cidade 
agora é o terceiro mais caro do Brasil, atrás 
apenas de São Paulo e do Rio de Janeiro. 
O levantamento feito em outubro mostrou 
que o metro quadrado em Balneário 
Camboriú está custando R$ 8.834 para 
venda, um aumento de 14,42% só em 2021. 
Com esse aumento, Balneário Camboriú 
ultrapassou Brasília e colou no Rio de 
Janeiro. O Fipezap também mostrou 
que Itajaí foi a cidade brasileira, entre as 
avaliadas, que mais teve valorização em 
2021: foi um aumento 21,20% só este ano. 
O metro quadrado para venda em Itajaí 
sai por R$ 7.745. Outra cidade que tem 
crescido no ranking é Itapema, que chegou 
ao quinto lugar do levantamento, conforme 
a Fipezap. O metro quadrado, que custa R$ 
8.563, teve uma valorização de 19,49% só 
em 2021. Ranking das cidades de SC:

1. Balneário Camboriú: R$ 8.834
2. Itapema: R$ 8.563
3. Florianópolis: R$ 8.348
4. Itajaí: R$ 7.745
5. Joinville: R$ 5.263
6. São José: R$ 4.863
7. Blumenau: R$ 4.522.
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O Rotaract Club de Ma-
ravilha organiza a 1ª Vaca 
Atolada a fim de arrecadar 
recursos para os projetos 
na comunidade. Para evi-
tar aglomeração, será feita 
marmita de 500 gramas. A 
entrega ocorre sábado (27) 

que vem no Lar de Convi-
vência a partir das 11h. Os 
interessados podem ad-
quirir ficha com integran-
tes do clube ou chamar na 
rede social. Vaca Atola-
da é um prato que contém 
mandioca e carne bovina.

AGENDE-SE
Rotaract organiza 
almoço beneficente 

Divulgação

CARINE ARENHARDT 

A Secretaria de Saúde de 
Maravilha segue com a vacina-
ção contra Covid-19, mas in-
formou que está sem doses 
para imunização de adoles-
centes. Para o público maior 
de 18 anos estão disponíveis 
as primeiras doses e a segun-

COVID-19
Maravilha segue vacinação de adultos, 
mas está sem doses para adolescentes 

CARINE ARENHARDT

Com o nome Pólio Zero 
2021, o Rotary Club está pro-
movendo uma nova campanha 
para dar continuidade ao tra-
balho de erradicação da polio-

PÓLIO ZERO O clube está fazendo a venda de cartelas para 
um sorteio de prêmios

Rotary promove campanha para 
arrecadação de recursos para compra 
de vacinas contra a poliomielite 

mielite. O clube está fazendo a 
venda de cartelas para um sor-
teio de prêmios, sendo que os 
valores arrecadados serão  dire-
cionados para a compra de va-
cinas contra a poliomielite. 

A campanha é multidistri-
tal, envolvendo os distritos de 
Santa Catarina e Paraná, e tem 
a participação do Rotary Club 
Centro de Maravilha. Cada car-
tela é vendida pelo valor de R$ 
20,00. Quem comprar vai estar 
concorrendo a vários prêmios, 
como um automóvel Fiat Toro 
2021, celular iphone de 64 gi-

gas, TV de 50 polegadas, note-
book Dell I3 e um celular Sam-
sung A10. 

Ao todo foram confeccio-
nados 100 mil números e a 
meta do Rotary de Maravilha é 
vender mil cartelas no municí-
pio, que podem ser adquiridas 
com membros do clube. O sor-
teio será realizado no dia 18 de 
dezembro deste ano, através da 
Loteria Federal.

Conforme o coordenador 
da campanha em Maravilha, 
Marcelo Hickmann, compran-
do uma cartela a pessoa esta-

rá custeando a compra de duas 
doses da vacina contra a polio-
mielite. Ele destaca que o Rotary 
Internacional tem uma parceria 
com Bill Gates e Fundação Me-
linda Gates, a qual garante o re-
passe de mais dois dólares para 
cada dólar colocado pelos rota-
rianos no Fundo Polio. 

A campanha para erradi-
cação da poliomielite é enca-
beçada pelo Rotary Internacio-
nal desde 1979. O clube passou 
a ser o patrocinador das vacinas 
contra a doença, distribuídas 
no mundo todo.

Divulgação

da dose dos imunizantes da Co-
ronavac e Pfizer. O município 
está sem estoque para a segun-
da dose da vacina Astrazêneca. 

Também segue a aplica-
ção da dose de reforço para ido-
sos acima de 65 anos. O mu-
nicípio aguarda a chegada de 
novas remessas da vacina para 
retomar a aplicação no pú-

blico menor de 18 anos. 

CASOS ESTABILIZADOS 
Nesta semana, os casos ati-

vos e o número de internados se 
mantiveram estáveis. Na quin-
ta-feira (11), o município confir-
mou 15 casos ativos e seis interna-
dos para tratamento da doença. O 
número de monitorados era 111.

Arquivo/O Líder
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por DR. GEOVANI DELEVATI

MEDICINA E SAÚDE

CÂNCER DE PRÓSTATA
A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão 

muito pequeno, tem a forma de maçã e se situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto. A próstata envolve a 
porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. A próstata produz parte do 

sêmen, líquido espesso que contém os espermatozoides, liberado durante o ato sexual.

cipalmente para quem tem parente próximo 
com o diagnóstico de câncer de próstata

A Ressonância Magnética multiparamé-
trica (RMmp) tem assumido papel de desta-
que como estratégia complementar de rastre-
amento de tumores prostáticos, sendo capaz 
de evitar biópsias desnecessárias nos pacien-
tes que apresentam baixa probabilidade de 
tumor ao exame (reduzindo custos, riscos e a 
ansiedade do paciente). Já nos casos em que a 
RMmp identifi ca lesões suspeitas, idealmen-
te deve-se proceder à biópsia prostática com 
fusão de imagem, com resultados considera-
velmente melhores que a biópsia padrão no 
diagnóstico de tumores mais agressivos. Bi-
ópsia com fusão de imagem é um método no 
qual as imagens da RMmp são sobrepostas 
as imagens da ultrassonografia durante a 
biópsia de forma a localizar as áreas suspeitas 
para tumor.  

 O diagnóstico de certeza do câncer é feito 
pelo estudo histopatológico do tecido obti-
do pela biópsia da próstata. O relatório ana-
tomopatológico deve fornecer a graduação 
histológica do sistema de Gleason ou o mé-

todo mais novo, ISUP, cujo objetivo é infor-
mar sobre a provável taxa de crescimento do 
tumor e sua tendência à disseminação, além 
de ajudar na determinação do melhor trata-
mento para o paciente.

TRATAMENTO
Para doença localizada, cirurgia, radio-

terapia e até mesmo observação vigilante 
(em algumas situações especiais) podem 
ser oferecidos. Para doença localmen-
te avançada, radioterapia ou cirurgia em 
combinação com tratamento hormonal 
têm sido utilizados. Para doença metastá-
tica (quando o tumor original já se espa-
lhou para outras partes do corpo), o trata-
mento inicial é a terapia hormonal. Novos 
agentes hormonais e novas quimioterapias 
foram desenvolvidas nos últimos anos, as-
sim como agentes modificadores de me-
tástases ósseas.

 A escolha do tratamento mais adequa-
do deve ser individualizada e defi nida após 
discutir os riscos e benefícios do tratamen-
to com o seu médico.

PREVENÇÃO
Já está comprovado que uma dieta rica em 

frutas, verduras, legumes, grãos e cereais inte-
grais, e com menos gordura, principalmente as 
de origem animal, ajuda a diminuir o risco de 
câncer, como também de outras doenças crô-
nicas não-transmissíveis. Nesse sentido, ou-
tros hábitos saudáveis também são recomen-
dados, como fazer, no mínimo, 30 minutos 
diários de atividade física, manter o peso ade-
quado à altura, diminuir o consumo de álco-
ol e não fumar.

A idade é um fator de risco importante 
para o câncer de próstata, uma vez que tanto 
a incidência como a mortalidade aumentam 
signifi cativamente após os 50 anos.

Pai ou irmão com câncer de próstata an-
tes dos 60 anos pode aumentar o risco de se 
ter a doença de 3 a 10 vezes comparado à po-
pulação em geral, podendo refl etir tanto fa-
tores genéticos (hereditários) quanto hábitos 
alimentares ou estilo de vida de risco de algu-
mas famílias. 

Fonte: www.einstein.br

No Brasil, o câncer de próstata é o se-
gundo mais comum entre os homens (atrás 
apenas do câncer de pele não-melanoma). 
Em valores absolutos, é o sexto tipo mais co-
mum no mundo e o mais prevalente em ho-
mens, representando cerca de 10% do total 
de cânceres. Sua taxa de incidência é cerca de 
seis vezes maior nos países desenvolvidos em 
comparação aos países em desenvolvimento.

Mais do que qualquer outro tipo, é con-
siderado um câncer da terceira idade, já que 
cerca de três quartos dos casos no mun-
do ocorrem a partir dos 65 anos. O aumento 
observado nas taxas de incidência no Brasil 
pode ser parcialmente justifi cado pela evolu-
ção dos métodos diagnósticos (exames), pela 
melhoria na qualidade dos sistemas de infor-
mação do país e pelo aumento na expectati-
va de vida.

Alguns desses tumores podem cres-
cer de forma rápida, espalhando-se para ou-
tros órgãos e podendo levar à morte. A gran-
de maioria, porém, cresce de forma tão lenta 
(leva cerca de 15 anos para atingir 1 cm³) que 
não chega a dar sinais durante a vida e nem a 
ameaçar a saúde do homem.

SINTOMAS
Em sua fase inicial, o câncer da prósta-

ta tem evolução silenciosa. Muitos pacientes 
não apresentam nenhum sintoma ou, quan-
do apresentam, são semelhantes aos do cres-
cimento benigno da próstata (difi culdade de 
urinar, necessidade de urinar mais vezes du-
rante o dia ou a noite). 

 Na fase avançada, pode provocar dor 
óssea, sintomas urinários ou, quando mais 
grave, infecção generalizada ou insufi ciên-
cia renal.

DIAGNÓSTICO
Achados no exame clínico (toque retal) 

combinados com o resultado da dosagem do 
antígeno prostático específi co (PSA, na sigla 
em inglês) no sangue podem sugerir a exis-
tência da doença. Há uma grande controvér-
sia sobre a partir de qual idade deve-se re-
comendar os exames de rastreamento, mas 
esta decisão deve ser discutida com o seu 
médico. Em geral, este tipo de conver-
sa deve se iniciar entre os 40-50, prin-
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AMOR SAGRADO E SUBLIME 
É AQUELE QUE NÃO 
EXIGE RECOMPENSAS
 Quando uma pessoa atinge o mais ele-
vado estágio de amor, torna-se capaz de 
doar-se totalmente ao ente amado. Je-
sus Cristo ensinou: “Ninguém tem maior 
amor que o daquele que dá a sua vida 
por seus amigos”. O amor sublime não 
é aquele que leva a pessoa a querer ar-
rebatar o outro para si, mas aquele que 
o leva a doar-se para o bem do outro.

A apresentação ocorreu ain-
da no mês de outubro, durante 
um encontro entre a presidente 
do Lions Clube Maravilha Oes-
te, Karen Heller, coordenadora da 
Comissão de Combate ao Cân-
cer Infantil Luciane Sausen Gon-
çalves e a Assessora Distrital Lua-
na Provensi. Foi um momento 
para a apresentação das ações 
que estão sendo realizadas pelo 
clube nas comissões de Comba-
te ao Câncer Infantil e Diabetes. 

Na oportunidade tam-
bém foi feita a entrega de mate-
rial de panfl etagem da campa-
nha para a conscientização sobre 

o diabetes e seus sintomas e di-
cas quanto ao câncer infantil. 

O Lions Clube Maravilha Oes-
te está focado em unir e trazer 
projetos e campanhas que sejam 
acolhidas pela comunidade lo-
cal e também disseminando es-
tas preocupações a nível de Dis-
trito Lions. “É aproximando e 
unindo forças, ideias e ações que 
podemos proporcionar maio-
res resultados. Como lema do AL 
2021/2022 do Distrito LD-8 – “Nós 
Servimos Conectados” e é este 
servir que engrandece o movi-
mento e cada companheiro”, des-
tacaram os membros do clube. Encontro com a assessora distrital e as integrantes do clube de Maravilha 

PROJETOS

HISTÓRIA

Lions Clube Maravilha Oeste apresenta ações 
para assessora distrital 

Samu completa 16 anos de atendimento

Divulgação

POR ONDE ANDA 
A GENTILEZA?

No cumprimento de “bom dia”, no pedido de “licença” 
e/ou no agradecimento através de um “muito obrigado”. No 
“eu te amo” inesperado. No “dormiu bem?” e no “como foi 
seu dia?”. No elogio e na crítica construtiva. Na troca de sor-
risos. No ato de ouvir o outro. No carinho. No abraço. No 
respeito. No exercício de alimentar um animal abandona-
do. No auxílio ao motorista parado na estrada. No gesto de 
ceder passagem ao carro da outra faixa. Na conduta de re-
colher o lixo descartado – irregularmente - por outro al-
guém. No presente inesperado. Na ação de ceder espaço na 
fi la e/ou poltrona, na presença de gestantes e/ou idosos. No 
preparo do café da manhã. No convite para o café da tarde. 
Naquele jantar especial, preparado de surpresa, ao chegar 
mais cedo em casa. No bolo feito especialmente para a visi-
ta. Na prática de ceder um copo de água. Na doação de rou-
pa, tempo e alimento...

A gentileza faz morada. 
Morada esta que não é fi xa. A gentileza não habita o es-

paço entre as paredes e o teto. É cinesia. Reside em bons 
gestos e ações, movimentando-se entre pessoas, poden-
do chegar a ocupar espaço em almas e corações. Por vezes 
se torna tão especial, que não vai completamente “embo-
ra”, deixa resquícios de si, se torna lembrança, se torna me-
mória.

Receber a gentileza é como ganhar aquela visita espe-
cial. Que emociona e alegra, toca a alma, acaricia o cora-
ção. Que chega e faz tão bem, que se quer retribuir a visita 
(mesmo que o intuito nunca tenha sido esse, de reciproci-
dade, afi nal, a prática da gentileza deve acontecer de forma 
gratuita e espontânea). É sobre “se doar sem esperar nada 
em troca”, mas mais importante, é sobre pequenas atitudes 
exercidas no dia a dia, em busca de mudar o mundo, come-
çando pelo mundo de alguém.

Gentileza é ação nobre, é simplicidade, é atitude. 
É um simples ato, que gera uma onda sem fi m.
Por isso, lembre-se do conselho de Reprinsz: “Não es-

pere receber para dar, nem gentileza para ser gentil. Tenha 
você grandes atitudes, doe a cada dia um pouco de si e faça 
com os outros apenas o que você gostaria que fi zessem com 
você. Pois são nos pequenos gestos e atitudes que fi cam as 
melhores lembranças”.

13 de novembro – Dia da Gentileza
Texto: LEO Clube Ômega Maravi-

lha (C.LEO Djanaina Amanda Manfrin)

CARINE ARENHARDT 

Com investimento médio 
de R$ 3,2 milhões, a comunida-
de da Linha Primavera, no inte-
rior de Maravilha vai ganhar o 
segundo acesso com asfalto. O 
novo trecho contemplado co-

meça na BR-282, no acesso ao 
britador da Gaia Rodovias que 
fi ca próximo da entrada da Li-
nha São Paulo. A obra vai con-
templar uma área de 13,6 mil 
metros quadrados, chegando 
até o britador. 

O município lançou neste 

mês o processo licitatório para 
a obra, com previsão de aber-
tura das propostas no dia 23 
de novembro. As empresas de-
vem entregar toda documenta-
ção até o dia 22. A empresa que 
vencer a licitação será respon-
sável pela pavimentação do 

trecho, terraplanagem, drena-
gem pluvial e sinalização. 

A obra será feita com re-
cursos do governo de Santa Ca-
tarina, através da Secretaria Es-
tadual de Infraestrutura, sem 
necessidade de contrapartida 
do município. 

INTERIOR Trecho oferece um novo acesso pavimentado para a comunidade

Município licita nova obra de 
asfalto para a Linha Primavera

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgên-
cia (Samu) completou 16 anos de atendimento na se-
gunda-feira (8) em Maravilha. A data foi lembrada pela 
coordenadora do Samu no município, Géssica Sal-
min, que falou sobre a estrutura da USB 05 (Unida-
de de Suporte Básico) e o trabalho desenvolvido. 

O atendimento em Maravilha começou no dia 8 de no-
vembro de 2005. “E para comemorar essa data a equipe do 
SAMU preparou diversos vídeos instrutivos de como deve-
mos agir diante de algumas situações de urgência e emergên-
cia”, lembrou. A campanha está sendo divulgada na internet. Equipe do Samu que trabalha em Maravilha e na região

Samu
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O Super Auriverde fez o 
lançamento oficial do seu Ca-
tálogo de Cestas Natalinas 
2021 através de uma live, re-
alizada na segunda-feira (8), 
nas redes sociais. Nesse ano 
o tema natalino do Super Au-
riverde é “Natal todo dia”, ins-
pirado na música da ban-
da Roupa Nova, com uma 
mensagem linda e esperan-
çosa, para dias melhores. 

A live foi conduzida pela 
Gerente do Super Auriverde 
de Iraceminha, Juliana S. Asso-
ni e pela colaboradora do se-
tor de Marketing Leonice Ko-
valski. Nessa oportunidade, 
foram apresentadas as opções 

de cestas natalinas que estarão 
disponíveis a pronta entrega e 
também sob encomenda. São 
cestas da linha infantil, tradi-
cionais e da linha premium, 
com ótimos preços. Além dis-
so, foram apresentadas várias 
sugestões personalizadas para 
os clientes, de acordo com a 
necessidade de cada um.

“Também tivemos a apre-
sentação das novidades da Re-
alta para esse Natal, onde o 
gerente de Produção da In-
dústria de Alimentos Real-
ta, Marcelo Ronsoni, com-
partilhou um pouco sobre 
os lançamentos que esta-
rão disponíveis nas padarias 

do Super Auriverde”, destaca-
ram as apresentadoras da live. 

A transmissão online teve 
música ao vivo com o Michel 
Jung, que animou o evento. A 
live também teve a participa-
ção do Auriverdinho, que pro-
porcionou o sorteio de ces-
tas para os internautas que 
estavam acompanhando.

“Esse evento foi um marco 
para o Super Auriverde, pois 
através dele pudemos mos-
trar um pouco do que é o nos-
so Natal e como nossas equi-
pes já estão empenhadas para 
fazer dessa data um momen-
to especial e inesquecível para 
nossos clientes”, finalizam. 

NATAL 2021
Em live, Super Auriverde lança 
catálogo de cestas natalinas

Fotos: Divulgação

Várias opções de cestas natalinas foram apresentadas

Live foi apresentada pela gerente Juliana S. Assoni  e colaboradora do setor de Marketing Leonice Kovalski Evento também teve música ao vivo

DEBATE O tema da Conae é “A inclusão, a equidade, e a qualidade - compromissos com o 
futuro da educação brasileira”

Maravilha realiza Conferência Municipal de Educação
CARINE ARENHARDT

O evento foi realizado 
na tarde de quinta-feira (11) 
na Câmara de Vereadores de 
Maravilha, reunindo repre-
sentantes da Secretaria Muni-

cipal de Educação, escolas e 
membros do Fórum Munici-
pal de Educação, além de ou-
tras lideranças. Esta foi a eta-
pa municipal da Conae, que 
é a Conferência Nacional da 
Educação. 

O tema da Conae é “A in-
clusão, a equidade, e a qua-
lidade - compromissos com 
o futuro da educação bra-
sileira”, debatido em todo 
país. Conforme a secretária 
de Educação de Maravilha, 

Cleusamar Preuss, a progra-
mação do evento de quinta-
-feira teve palestras, grupo 
de estudos e debates im-
portantes para o setor, pre-
parando o município para a 
etapa regional que ocorre no 

próximo dia 23, também em 
Maravilha. 

A etapa municipal teve 
ainda a eleição dos delega-
dos que vão representar Ma-
ravilha na fase regional da 
Conae, quando serão esco-

lhidos os representantes re-
gionais para a conferência 
estadual, programada para 
abril do próximo ano. A se-
cretária agradeceu a toda co-
munidade educacional que 
fez parte do evento. 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

Evento teve a participação de pessoas ligadas a educação  Mesa de honra formada no início do evento
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PREMIAÇÃO Cerimônia foi realizada nesta semana, com 14 finalistas na disputa

JCI realiza última etapa do Concurso 
Oratória nas Escolas
NELCIR DALL’AGNOL
CARINE ARENHARDT

A Câmara de Vereadores 
de Maravilha sediou na noi-
te de terça-feira (9), a última 
etapa do Concurso Oratória 
nas Escolas, promovido pela 
JCI de Maravilha em parceria 
com a prefeitura e Núcleo Re-
gional de Educação. O even-
to teve a apresentação de 14 
alunos finalistas, que são das 
turmas de 8º e 9º ano das es-
colas participantes. 

As escolas são de Mara-
vilha, Modelo, Bom Jesus do 
Oeste e São Miguel da Boa 
Vista. Foram premiados os 

PREMIADOS 
Os três premiados do 8º ano 
foram: 1ª Natália Kiebler 
Linz, da Escola de Educação 
Básica João XXIII; 2º lugar: 
Taina Caroline Bortoli Ceccon 
da Escola de Educação 
Básica Silvio Romero; 3º 
colocado Alex Consoli Sordi, 
da Escola Nossa Senhora da 
Salete. 
Os três primeiros do 9º 
ano foram: 1º Julia Fritzen 
da Escola de Educação 
Básica Dom Elder Câmara; 
2º lugar para Luiz Felipe 
Fulber Schmidt do Centro 
Educacional Raimundo Veit e 
3º lugar para Bernardo Morin 
Beduschi da Escola Nossa 
Senhora da Salete.  
Neste ano, o concurso teve 
como patrocinadores o 
Instituto Mix, Word Teck, 
Amauri Supermercados, 
Sicredi, Rede Iguatemi 
Alimentos, Coocatrans, 
Auriverde e Sicoob Credial.

três vencedores da categoria 
8º ano e três do 9º ano. Nes-
te ano o tema foi liderança, e 
os alunos foram avaliados por 
cinco jurados, nos quesitos 
voz, apresentação, mensa-
gem e tempo. Os três finalis-
tas de cada categoria recebe-
ram troféu, camiseta, brinde, 
valor em poupança e cursos, 
e todos os participantes rece-
beram certificados e brindes.

Devido ao cenário de pan-
demia, a participação presen-

cial do evento foi restrita para 
autoridades, jurados e convi-
dados. As apresentações tam-
bém puderam ser acompa-
nhadas pela transmissão ao 
vivo pelas redes sociais da JCI 
de Maravilha.

As etapas anteriores fo-
ram realizadas nas escolas. A 
JCI repassou apostilas, vídeos 
com orientações sobre postu-
ra, dicção, oratória, medo de 
falar em público com profis-
sionais de cada área.

Fotos: Nelcir DallAgnol/O Líder

Organização exigiu esforço de toda a equipe da JCI Maravilha 

Todos os participantes receberam certificado de reconhecimento

Natália Kiebler Linz; lugar: Taina Caroline Bortoli Ceccon e Alex Consoli Sordi foram os melhores do 8º ano Julia Fritzen; Luiz Felipe Fulber Schmidt e Bernardo Morin Beduschi foram os melhores do 9º ano
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por SIMONE HÜBNER

TOQUE DE REQUINTE

Vitrine

1 – A decoração já começa 
na porta de entrada

O espírito natalino já come-
ça do lado de fora! Seja em um 
apartamento ou casa, a decora-
ção externa é essencial para uma 
ambientação completa, e você 
pode alcançar resultados incrí-
veis sem muito esforço ou gran-
des investimentos.

Um dos elementos mais em-
blemáticos da decoração natalina 
é a guirlanda, um item tradicional 
que dá personalidade à sua por-
ta da frente. Em termos de mode-
los, existem excelentes opções à 
disposição. Você pode optar pela 
clássica guirlanda redonda com 
ramos de pinheiro, pinhas e bo-
las coloridas, ou pode seguir seu 
próprio estilo, com guirlandas 
feitas de diversos materiais dife-
rentes, como pano, rolhas, entre 
outros. Não tenha medo de usar 
guirlandas em outras partes da 
casa, elas também ficam ótimas 
do lado de dentro!

Além da decoração da por-
ta, a adaptação externa da casa 
pode contar com luzes de na-
tal, bonecos temáticos, ramos de 
visco, faixas de tecido, adesivos, 
plantas, artesanato, são muitos 
os recursos a serem explorados. 

Fonte: Madeirol.com.br
EXCELENTE FINAL DE SEMANA!

DECORAÇÃO DE NATAL: 
COMO PREPARAR A SUA CASA

O Natal está chegando! Falta 
pouco mais de um mês 
para a época mais esperada 
do ano, um tempo mágico 
onde nos reunimos com as 
pessoas que amamos para 
compartilhar a mesa, celebrar 
o nascimento de Jesus, trocar 

histórias e, é claro, trocar 
presentes!
Para ajudar você a deixar 
a casa perfeita para esse 
momento tão importante, 
selecionamos alguns itens 
que não podem faltar em 
uma decoração natalina.

As tão conhecidas luzes pisca-
-pisca oferecem uma boa am-
bientação, permitindo que você 
decore a varanda ou o quintal e 
fachada espalhando objetos de-
corativos pelo ambiente!

2– Árvore de Natal
Símbolo máximo da 

festividade, a árvore de Natal re-
presenta o renascimento, a união 
e a vida. Muitas famílias tem 
como tradição decorarem juntos 
a árvore todos os anos, um hábito 
excelente de se cultivar. Em ter-
mos de decoração natalina, a ár-
vore é item imprescindível para o 
conjunto, por isso seus enfeites 
são amplamente procurados e 
amados pelo público. Em alguns 
casos, vemos enfeites herdados 
de geração em geração na famí-
lia, sempre saindo da caixa para 
brilhar na época certa.

Quando o assunto são en-
feites natalinos, o céu é o limite! 
Sempre podemos contar com as 
bolas coloridas clássicas, incluin-
do as versões modernas que são 
transparentes por fora e deco-
radas por dentro com mini bo-
necos de neve e outros detalhes 
temáticos. Você pode comprar 
bolas de Natal ou optar por criar 

as suas! Existem inúmeros tuto-
riais na internet sobre este assun-
to, se você gosta de botar a mão 
na massa.

Outras escolhas clássicas são 
as pinhas, miniaturas temáticas, 
penduricalhos de feltro, laços ela-
borados e a estrela no topo. O pis-
ca-pisca é outro elemento obriga-
tório que completa a decoração 
da árvore, só tome cuidado para 
não embolar os fi os durante a 
instalação ou exagerar na mistu-
ra de luzes. A melhor decoração 
natalina é aquela que mexe com 
os nossos sentimentos, por isso 
não hesite em tirar da caixa enfei-
tes antigos e usar fotos da família 
na decoração.

3 – Luzes, muitas luzes
As luzes são um dos itens in-

dispensáveis da decoração de 
Natal, sejam elas elétricas ou na-

turais. Apesar das luzes pisca-pis-
ca serem a principal escolha na 
hora de decorar, as velas naturais 
dão um charme e uma intimida-
de única a qualquer ambiente, 
aprofundando ainda mais o cli-
ma natalino. Na dúvida, a ideia 
é mesclar as suas possibilidades!

Na hora de escolher as luzes, 
dê preferência as que possuem a 
maior fi ação de tomada, para fa-
cilitar a instalação, e botões para 
desligar o brilho. Você também 
encontra velas artifi ciais, lumi-
nárias temáticas, velas comuns 
e aromáticas, cordões de luz de 
led, entre outras opções. Antes de 
comprar, pense onde você vai co-
locar cada ponto de luz para com-
prar apenas o que for necessário.

4 – Decoração interna
Quando o Natal está che-

gando, a casa toda se transforma 

para recebê-lo! Vale a pena dar 
uma atenção especial para a de-
coração do espaço fora dos pon-
tos tradicionais, como a árvore e 
a mesa. Prateleiras, nichos, estan-
tes e móveis de apoio fi cam ex-
celentes mesmo com pequenos 
itens decorativos. Isso vale tam-
bém para as paredes e janelas, 
que podem ser decoradas com 
luzes, adesivos e fotos.

A decoração geral da casa 
pode envolver frutas e castanhas, 
taças de vinho, velas, presentes, 
adornos natalinos, fi tas colori-
das, potes, o importante é pen-
sar formas criativas de harmoni-
zá-los no ambiente. Isso pode ser 
feito com fi os de nylon, fi tas ade-
sivas ou mesmo cola quente.

Em termos de cores, o tradi-
cional é usar o vermelho, verde e 
o dourado, mas isso não é obri-
gatório. Se você pensa em inovar, 

é válido montar sua própria paleta 
equilibrando cores que dialoguem 
entre si, como a combinação clás-
sica de branco/prata/azul.

5 – Símbolos religiosos
Algumas pessoas comemo-

ram o Natal apenas pelo seu espí-
rito de união e fraternidade, mas a 
grande maioria dos brasileiros ce-
lebra a data pela sua natureza re-
ligiosa, relacionada ao nascimen-
to de Jesus Cristo. Se você quer ter 
uma decoração natalina tradicio-
nal e completa, é importante in-
cluir também itens que evoquem 
essa origem, como os presépios e 
velas da coroa do advento. O des-
taque que esses objetos terão no 
conjunto varia, mas mesmo um 
presépio pequeno já completa 
bem o cenário.
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por SUSANE ZANIN
MODA & ESTILO

COMO USAR CALÇA WIDE LEG 
NO AMBIENTE DE TRABALHO

Vitrine
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 53

TCM
HIDROGRAFICA
SEALATEUS
TIMANELS

TOXINADAA
CRATOCROMO

IESCRAVOS
ADSAULRS
SIMASDIE
DRAABADIA

METICULOSOS
CEGASSECM

REOATCAA
CORNERLOBOM

OTOMANORÃ
RESESMICO

Narrativas
típicas da
noite de

Halloween

O curso
normal do
processo
judicial 

Condição
religiosa
dos sofis-
tas (Ant.)

"(?) e 
Sexo",

sucesso de
Rita Lee

O peixe
servido no
carpaccio

Grupo que
combate o
alcoolis-

mo (sigla)

Arthur
Dapieve,
jornalista
carioca

Que faz
parte do
passado

Capital de
Massa-
chusetts

(EUA)

Uso da
minhoca,
na pesca

Cuidado-
sos; minu-

ciosos

Fruto ala-
ranjado
benéfico 

à digestão

Faixa da
enfer-
maria

Conceito
"B" em
provas

O Velho
(?), ape-
lido de
Zagallo

Roberto
Carlos,
cantor

brasileiro

Anfíbio que
enfrenta
risco de
extinção

Pagar (?):
pavor da
pessoa tí-
mida (pop.)Rentes

O império
que teve 

Constanti-
nopla
como

capital

Às (?): 
no escuro
Esquina,
em inglês

Centímetro
(símbolo)

Erva, 
em tupi

Igreja do
mosteiro
Emprego
de algo

Aveia, 
em inglês
O deus do 
amor (Mit.)

Rodrigo
(?), ator
Doutora
(abrev.)

Padiola

"Better Call
(?)", série
dos EUA

Município
cearense
"Imposto",
em siglas

A torcida
do Timão

Par

"Figurinha",
em

Portugal

(?) Lopes,
jornalista

"Me (?)",
sucesso 

de
O Rappa

Diretor

"Bens" do
senhor de
engenho

Aro

Interjeição
de espanto

Bacia (?):
área onde
ocorre a

drenagem
da água 

das chuvas
para um

rio

Foca, em
inglês

Veneno
produzido
pela ação 
da bactéria

Igreja matriz de SP

Filme de Akira
Kurosawa
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 3/caá — oat. 4/saul — seal. 5/crato — cromo. 6/corner.

ESPAÇO GOURMET
CHICO BALANCEADO 
COM BANANA

ESPAÇO GOURMET

INGREDIENTES
2 xícaras de açúcar

5 bananas nanicas

1 lata de leite condensado

A mesma medida de leite

1 colher (sopa) de amido de milho

3 gemas

3 claras

6 colheres (sopa) de açúcar

MODO DE PREPARO
Caramelize um refratário com 

as duas xícaras de açúcar e reser-
ve. Leve ao fogo em uma pane-
la o leite condensado, o leite, as 
gemas peneiradas e o amido de 
milho até começar a ferver. Dei-
xe amornar. Pique as bananas, 
em pedaços diagonais, com mais 
ou menos 1 cm de espessura.

Disponha no refratário, so-
bre o caramelo frio, arruman-
do-as lado a lado. Despeje o 
creme sobre as bananas. Bata 
as claras em neve e acrescen-
te, aos poucos, as 6 colheres de 
açúcar. Faça uma camada so-
bre o creme de leite conden-
sado. Leve ao forno para dou-
rar o merengue. Sirva gelado.

A calça wide leg é a fe-
bre do momento. Mas ela 
ainda divide opiniões, 
principalmente por ser as-
sociada a um público mais 
jovem e ser usada de for-
ma mais despojada, fa-
zendo com que mulheres 
mais maduras ou que tra-
balham em ambientes for-
mais fi quem com dúvidas 
se valeria a pena investir no 
modelo. Mas é importante 
frisar que difi cilmente uma 
peça vista de forma isola-
da vai trazer conclusões 
fechadas sobre seu uso. O 
que quero dizer é que pre-
cisamos analisar o todo, ou 
melhor, a combinação en-
tre peças.

Wide leg, em inglês, 
signifi ca “perna larga”. O 
nome vem de sua mode-
lagem mesmo, que segue 
reta do quadril até a barra, 
fazendo com que a perna 
pareça mais larga. Ao con-

trário do que muitas talvez 
pensem, ela combina total-
mente com o ambiente de 
trabalho, justamente por 
não ser justa e passar um ar 
mais sério.

Aí é que entra a questão 
da combinação. Se usada 
com um tênis, um cropped, 
ou a calça em um modelo 
destroyed, ou seja, rasgado, 
é claro que não vai combi-
nar com locais de trabalho 
mais formais. Note tam-
bém que isso vai depen-
der do próprio ambiente 
de trabalho.

Se você gosta ou pre-
cisa se vestir de maneira 
mais formal, mas quer ado-
tar a wide leg, para não er-
rar prefi ra combinar com 
scarpins, mocassins, san-
dálias de tiras fi nas e sapa-
tilhas de bico fi no. Uma ca-
misa bem clássica também 
quebra qualquer objeção 
aqui. Blusas devem ser de 

preferência em tecidos planos 
e evite t-shirts, principalmen-
te as estampadas. Vale tam-
bém jogar uma terceira peça 
como um blazer ou colete. 
Mas a wide leg não precisa ser 
necessariamente em jeans, 
pois existem modelos feitos 
em outros tecidos, mais usa-
dos em calças de alfaiataria.

Não se esqueça também 
de caprichar nos acessórios. 
Muitas vezes vale a pena criar 
um look mais básico e com-
por com acessórios marcan-
tes, o que vai muito bem em 
ambientes corporativos.
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Vitrine

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

Tauana, Aniversariar é uma dádiva de Deus, uma conquista 
que é recebida sempre com muita festa e alegria. Neste 
momento especial é hora de renovar. É como começar tudo 
de novo e mudar sempre para melhor. Afinal, recomeçar é 
ter a chance de conhecer novas pessoas, novos amigos, 
aprender mais e ensinar mais. Parabéns. 

Ricardo, Feliz aniversário! Que nunca falte fé 
em Deus, amor e coragem para viver a vida! 
Felicidades!

Jessica, que você tenha um aniversário e uma vida 
inteira repleta de felicidades, alegria, paz, saúde, 
dinheiro e amor. Parabéns! Belciane, que seu aniversário seja repleto de boas 

amizades, de amor fraternal, de paz e boas vibrações. 
Que Deus conceda luz em seu caminho e que ajude 
em toda dificuldade que você encontre nesse novo 
ano em sua vida.

Leticia, Que a 
vida não te traga 
só felicidades, te 
traga também 
os desafios que 
te ensinarão a 
saborear com 
gosto cada 
sorriso, cada 
lágrima de 
alegria e cada 
vez que você se 
levantar de um 
tombo. Parabéns 
por mais um 
aniversário. 

Paola, Aniversário 
é época de refletir 
quanto ao que 
passou, e o que 
desejamos para 
o futuro... É um 
bom momento 
para recomeçar... 
Que nesta data 
seja um ponto de 
partida de grandes 
descobertas 
e fantásticas 
realizações! 
Parabéns. 
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por LUCIANE MOZER

VIDA E
ESPIRITUALIDADE

Com estrutura moderna 
e acolhedora, além de uma 
equipe dedicada para ofe-
recer um atendimento sim-
ples e próximo, no dia 25 de 
novembro será inaugura-
da a oitava agência da Sicre-
di Alto Uruguai RS/SC/MG em 
Santa Catarina. A partir des-
ta data, a comunidade de Mo-
delo passará a contar com a 
estrutura da cooperativa.

Em função das restrições 
devido à pandemia, a soleni-
dade será limitada para algu-
mas autoridades e lideranças. 
Mas, para facilitar o acesso a to-

dos os interessados, o ato será 
transmitido ao vivo, a partir das 
19h30, pelo canal do YouTube 
da cooperativa. Com esta inau-
guração, a Sicredi Alto Uru-
guai RS/SC/MG – que possui 
40 anos de fundação e con-
ta com mais de 100 mil asso-
ciados em seus três estados de 
atuação – somará 35 agências, 
tendo projetos para abrir novos 
espaços nos próximos meses.

De acordo com o geren-
te de desenvolvimento regio-
nal da cooperativa em Santa 
Catarina, Irajá Turchetto, des-
de as primeiras visitas a Mo-

delo, a equipe foi muito bem 
acolhida pela administração 
municipal e também pela co-
munidade. “Para nossa ale-
gria, a cidade toda nos recebeu 
de braços abertos e estamos 
muito felizes por isso e por ter-
mos uma agência neste pu-
jante município”, assegura.

O Sicredi não é apenas 
uma instituição fi nanceira, mas 
sim uma cooperativa que se 
preocupa com o desenvolvi-
mento das pessoas e da so-
ciedade. “Atualmente, temos 
mais de 300 produtos e ser-
viços fi nanceiros para ofere-

cer à população. Além disso, 
disponibilizamos as nos-
sas ações sociais, com pro-
gramas de relacionamen-
to, todos muito ativos junto 
das sociedades onde esta-
mos inseridos, envolvendo 
públicos de todas as idades. 
Nosso propósito é prospe-
rar junto com a comunida-
de de Modelo, fortalecen-
do o desenvolvimento local 
e contribuindo com o cresci-
mento deste município”, sa-
lienta. A nova agência está 
localizada na rua do Comér-
cio, 1353, Centro de Modelo.

NOVIDADE
Município de Modelo contará com 
agência do Sicredi

PROBLEMAS E ADVERSIDADES, O 
QUE ELES TÊM A NOS ENSINAR

Você já parou para pensar que nossa vida é como uma 
montanha russa? Vou explicar melhor:  por vezes, estamos 
por cima, tranquilos só curtindo a paisagem e de repente é 
ladeira a baixo, são problemas que não param de chegar, dá 
um desespero, você chora, grita, pede ajuda. 

Eu passei por esta fase, quando o Tony (meu cachor-
ro) fi cou doente, meu mundo virou de pernas para o ar. Ele 
precisou fi car internado por praticamente uma semana, ele 
precisou ser tratado por um veterinário de outra cidade por 
conta do seu problema renal. Não bastasse isso, sua dor por 
conta da hérnia de disco acabou se agravando. Por 30 dias 
ele precisava fazer soro, e outros fi sioterapia. E eu com dois 
empregos, família, para dar conta de tudo não foi nada fácil.  

Meu emocional fi cou bastante afetado, não conseguia 
comer, nem dormir e por qualquer coisa chorava.  Até que 
chegou ao momento de parar e começar a fazer algumas re-
fl exões: 

- Primeiro: tudo passa, tanto os bons momentos, quanto 
os ruins. Nessas horas, lembre-se da montanha russa. 

- Segundo: esteja preparado para os imprevistos, e digo 
isso fi nanceiramente. Uma doença pode surgir e você ter um 
aporte fi nanceiro neste momento poderá fazer toda a dife-
rença.

-Terceiro: ajustes de rotas serão necessários. Eu estava 
com toda minha rotina organizada, estava cheia de planos, 
iria reformar meu escritório, trocar os móveis.  Agora se quer 
consigo estar lá. Por todo período da pandemia eu ia traba-
lhar normalmente, agora tive que fazer home offi  ce, para po-
der cuidar do Tony. 

Mas eu quero encerrar estas minhas refl exões, com mais 
duas e talvez as mais importantes: 

- Não perca a fé! Eu sei que às vezes dá vontade de chutar 
o balde, somos tomados pela revolta. Busque não se deses-
perar, saiba que um Ser Superior está nos protegendo. Não 
importa qual seja sua crença religiosa, é importante acalmar 
seu coração, acreditar que o melhor vai acontecer e que as 
adversidades surgem em nossas vidas com a nobre missão 
de nos ensinar. 

- E sempre tenha esperança! A fé e a esperança são ami-
gas inseparáveis. Poderíamos dizer que a esperança está 
para a fé como o sol está para a lua.

Se é doce ter esperança, é valor e virilidade ter fé. En-
quanto a esperança suaviza o sofrimento, a fé neutraliza 
seus efeitos depressivos. 

Se a esperança nos sustenta nas lutas deste século, a fé 
nos assegura desde já há vitória da vida sobre a morte. 

Pensemos nisso!

Dois representantes do Ro-
tary Club de Maravilha estive-
ram participando do treinamen-
to para lideranças, realizado em 
São Paulo entre os dias 4 e 7 de 
novembro. A capacitação foi 
para os governadores atuais, in-
dicados e eleitos, com 31 distritos 
marcando presença, entre eles o 
4740, do qual o Rotary Club de 
Maravilha faz parte. 

Os participantes de Maravi-
lha foram Marcus Vinícius Fer-
reira D’Agostini indicado para go-

CAPACITAÇÃO Evento foi direcionado aos governadores atuais, eleitos e 
indicados dos distritos

Membros do Rotary de Maravilha 
participam de treinamento 
para lideranças em São Paulo

vernador da Gestão 2023/2024, 
do Distrito 4740, e a sua esposa 
Sirley Hammes D’Agostini que é 
a atual presidente do Rotary Clu-
be de Maravilha. 

Ainda do Distrito 4740, par-
ticiparam deste treinamento a 
governadora eleita para assu-

mir o cargo em 2022 Maria Ali-
ce Baggio e Marcelo Borges da 
Silva que é o Representante 
Distrital do Rotaract da gestão 
2022/2023. Maria Alice Baggio 
está entre as oito mulheres elei-
tas como governadoras do Ro-
tary Brasil. 

O evento foi organizado pelo 
diretor do Rotary Brasil, Mário 
César de Camargo, e demais li-
deranças rotárias. O Seminário 
de Treinamento de Governado-
res Eleitos (GETS) é a reunião re-
gional que prepara os governa-
dores eleitos para liderarem seus 
distritos. Já o Seminário de Trei-
namento de Governadores Indi-
cados (GITS) é a reunião regional 
que ajuda os governadores indi-
cados a iniciarem sua prepara-
ção para a governadoria.

Fotos: Divulgação

Representantes de Maravilha, casal Marcus e Sirley D’Agostini

Governador indicado Marcus D’Agostini, governadora eleita Maria Alice Baggio e 
Marcelo Borges da Silva, representante Distrital do Rotaract

Marcus e Sirley D’Agostini ao lado do diretor do Rotary Internacional Henrique 
Vasconcelos e esposa Renata
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CARINE ARENHARDT 

Uma decoração cheia de 
cor, encanto e novidades. Os 
cenários natalinos em Ma-
ravilha foram finalizados 
nesta semana e marcam a 
chegada da época mais en-
cantada e colorida do ano. 
Organizada pelo Departa-
mento de Cultura da prefei-
tura, a decoração natalina 
2021 traz novidades cheias 
de diversão, principalmen-
te nas praças. 

Um dos destaques é na 
Praça Padre José Bunse, 
onde o cenário deste ano 
tem como tema a Floresta 
Encantada do Natal. A or-
namentação e programação 
é oferecida numa parceria 
entre a prefeitura e Sicredi. 
O local oferece uma pis-
ta com animais de pelúcia 
motorizados, para passeios 
com adultos e crianças. O 
município ainda não divul-
gou o cronograma de dias e 
horários de funcionamen-
to da pista, mas afirma que 
a programação continua. 
O primeiro dia de ativida-
des na pista foi na noite de 
ontem (12), na abertura da 
programação. 

Também na praça cen-
tral está instalado o cená-
rio Oficina de Brinquedos 
do Papai Noel e a Vila de 
Doces. A Praça Padre José 
Bunse também apresenta a 

Fotos: Carine Arenhardt/O Líder

NATAL População pode conferir vários cenários com novidades neste ano, nos principais pontos da cidade

Maravilha finaliza decoração natalina 
e faz acendimento das luzes 

ILUMINAÇÃO 

O tradicional túnel de luzes segue o 
mesmo projeto do ano passado, instalado 
nas principais ruas e avenidas centrais da 
cidade. Conforme a diretora de Cultura, 
Rosi Reichert, há algumas novidades 
apenas em objetos iluminados, já que o 
foco neste ano foi inovar principalmente 
nos cenários decorativos.  

ACENDIMENTO DAS LUZES 
O acendimento das luzes ocorreu na noite de ontem 
(12), com uma programação especial. O violinista 
Simão Wolf levou um espetáculo musical itinerante 
para a cidade, passando com sua carreta pelas ruas 
e avenidas de Maravilha. O show marcou o início da 
programação natalina e teve o patrocínio da Odonto 
Top e da Coocatrans.

Mais um show itine-
rante está programado e 
será realizado no mês de 
dezembro, com a canto-
ra Micheli Fortes. A pro-
gramação tem patrocínio 
da empresa Piracanjuba. 

PROJETO DO 
CARROSSEL 
FOI ADIADO 

Dentro dos cenários 
de decoração natalina 
o município também 
faria a instalação 
de um carrossel, no 
entanto o equipamento 
não chegou a ser 
entregue pela empresa 
vencedora do processo 
licitatório, devido a 
problemas de saúde de 
um dos escultores. Não 
houve pagamentos 
efetuados pelo 
município e o projeto 
precisou ser adiado. 
Os recursos utilizados 
serão de emenda 
parlamentar 
do deputado Mauro 
de Nadal. 

tradicional iluminação na-
talina com túnel de luzes, 
Pais-noéis e o presépio re-
presentando o nascimento 
de Jesus. 

Outro ponto de desta-
que é no Espaço Criança 
Sorriso, que neste ano con-
tinua com o tema ursos. O 

cenário também ganhou 
novos ursos para fazer par-
te da decoração. 

Já a Praça dos Motoris-
tas apresenta o tema neve. 
O cenário com bonecos de 
neve e demais itens da de-
coração são novidade nes-
te ano. 

Cenário com orquestra de ursos no Espaço Criança Sorriso 

Bichos de pelúcia para passeio na praça central Cenário neve na Praça dos Motoristas

Vila dos Doces está na Praça Padre José Bunse 

Cenário da Oficina de Brinquedos do Papai Noel
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Pesquisa da Federação 
do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo de SC 
(Fecomércio/SC) aponta 
que a intenção de gasto do 
consumidor catarinense 
com a Black Friday em 
2021 deve ficar em R$ 
664,41. O estudo mostra 
que os principais itens 
no desejo da clientela são 
móveis e eletrodomésticos 
(22,6%), vestuário (21,9%), 
produtos eletrônicos 
(17,1%), e calçados (11,2%).

O comércio de rua 

(41,1%) é o principal des-
tino destes consumidores, 
mas o meio virtual ganho 
espaço na Black Friday e 
alcança 38,9% dos entre-

vistados. Os consumidores 
estão mais propensos a 
serem influenciados sobre 
o local de compras por 
meio das divulgações em 

redes sociais (34,3%), web-
site própria ou loja virtual 
(18,2%) e pela televisão 
(17,3%). Além disso, pelo 
menos nove em cada dez 
catarinenses (92,9%) vão 
realizar pesquisa de preços. 

A pesquisa mostra ainda 
que a preferência é pelo pa-
gamento à vista em dinhei-
ro (33,6%), parcelado no 
cartão de crédito (30,4%), 
à vista no cartão de débito 
(13,5%), à vista no cartão 
de crédito (12,2%), crediá-
rio (4,8%), e PIX (3,7%).

Edição 652 | rcnonline.com.br

Encontro trimestral
No final de outubro, a 

SCGÁS reuniu cerca de 
150 pessoas, entre colabo-
radores, terceirizados, es-
tagiários e diretores para o 
Encontro Trimestral, que 
aconteceu no CentroSul, 
em Florianópolis. Este foi 

o primeiro evento presen-
cial realizado pela Compa-
nhia em quase dois anos, 
seguindo todas as medidas 
de segurança. O foco foi 
apresentar resultados de 
2021 e projetos para o ano 
que vem. 

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

ARQUIVO/RCN

Black Friday deve aquecer 
comércio catarinense
Gasto médio por consumidor pode superar R$ 660, aponta pesquisa da Fecomércio/SC

Soma de 
cooperados 

Os dois últimos meses 
de 2021 prometem ser ani-
mados para os cooperados 
do Sicoob. Isso porque 
foi lançada, no início de 
novembro, a campanha 
"#PartiuSicoob". A ação se-
guirá até 20 de dezembro 
e tem como principal ob-
jetivo conquistar 250 mil 
novos cooperados, uma 
média de cinco mil coo-
perados por dia. Para isso, 
foi elaborada uma ação no 
modelo 'indique e ganhe': 
a cada novo associado, o 
cooperado responsável 
por levar a nova pessoa à 
instituição ganhará um 
prêmio. O regulamento 
está no app do Sicoob. 

CEO do Faial é destaque 
Disputado por grandes 

empresários catarinenses, 
o prêmio Personalidade 
de Vendas de 2021 teve o 
CEO do Faial Prime Suí-
tes, Adriano Palma, como 
o mais votado. A entrega 
do PIN e do título para 
o empresário aconteceu 
em cerimônia na noite do 
último dia 4 de novem-
bro, no Lira Tênis Clube, 

em Florianópolis. "Estou 
muito honrado e feliz em 
receber este título, que é 
tão disputado. Sinto que 
estou no caminho certo", 
afirmou Palma.

11 INSTITUTOS SENAI 
DE TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO A SERVIÇO
DA INDÚSTRIA.

Novembro Azul I
Anualmente, a Fede-

ração das Câmaras de 
Dirigentes Lojistas de 
Santa Catarina (FCDL/SC) 
busca se envolver e incen-
tivar campanhas voltadas 
para a sustentabilidade. 
Em novembro, a entidade 
lançou a campanha No-
vembro Azul, com o tema 
"Prevenção e Autocuidado 
são coisas de homem", 

disponibilizadas para as 
mais de 200 CDLs e 43 mil 
associados. 

A iniciativa tem como 
principal objetivo chamar 
a atenção do público mas-
culino que muitas vezes 
não se submete ao exame 
de toque retal, triagem 
fundamental para detectar 
precocemente o câncer de 
próstata.

Novembro Azul II
"Nossa campanha busca 

alertar os homens para 
cuidarem da saúde, fazen-
do os exames laborato-
riais e clínicos periódicos 
conforme a faixa etária, 
além de se submeterem ao 
exame para detecção pre-
coce da doença", explica 

a gerente institucional da 
FCDL/SC, Jucélia Rosa.

Segundo dados do Inca, 
Instituto Nacional do 
Câncer, esta é a segunda 
maior incidência de câncer 
em homens, ficando atrás 
apenas do câncer de pele 
não melanoma.
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TROCA Além da passagem, solenidade teve homenagens para bombeiros e equipes de saúde

Capitão Diogo Bataglin assume comando 
do Corpo de Bombeiros de Maravilha
EDERSON ABI

O Capitão BM, Diogo 
Bataglin, assumiu na tar-
de de ontem (12) o coman-
do da 3ª Cia do Corpo de 

Bombeiros de Maravilha. A 
solenidade de troca foi re-
alizada no quartel, com a 
presença do comandante-
-geral do Corpo de Bom-
beiros de Santa Catarina, 

Charles Alexandre Vieira, 
vice-prefeito Jonas Dall’Ag-
nol, subcomandante do 12º 
Batalhão do Corpo de Bom-
beiros de São Miguel do 
Oeste, Michael Magrini, de-

putado Coronel Mocellin, 
secretários, equipe de saú-
de e bombeiros comunitá-
rios. 

Além da passagem de 
comando, o Corpo de Bom-

beiros realizou home-
nagens para bombeiros 
militares e bombeiros co-
munitários pelo tempo de 
serviço prestado à corpo-
ração. Além disso, repre-
sentando o setor da saú-
de, a secretária municipal 
de saúde, Miriane Sartori, 
e a diretora do Hospital São 
José, Neiva Schaefer, foram 

homenageadas pelo traba-
lho das equipes diante da 
pandemia de Covid-19.

Após o ato solene, o ca-
pitão Michael Magrini, que 
deixa o comando para as-
sumir em São Miguel do 
Oeste, e o capitão Diogo 
Bataglin receberam o tradi-
cional banho com o cami-
nhão de resgate.

Fotos: Ederson Abi/O Líder

Diogo Bataglin é capitão de São Miguel do Oeste e assume função no quartel 
de MaravilhaPassagem de troca de comando contou com a presença do comandante-geral de Santa Catarina, Charles Vieira

Equipe do Hospital São José recebeu homenagem do Corpo de Bombeiros pelo trabalho na pandemia Pelos esforços no combate e controle da Covid-19, a equipe da secretaria municipal de saúde recebeu homenagem da corporação

Após ato, equipe do Corpo de Bombeiros de Maravilha se reuniu para registrar o momento com o novo comandante O capitão Michael Magrini recebeu a homenagem da corporação pelas atividades desenvolvidas em Maravilha 
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MUNICÍPIOS

O Diabetes é uma epidemia global, estima-se que 463 
milhões de adultos em todo o mundo vivam com dia-
betes e sua prevalência está aumentando rapidamen-
te. Em 2045, o número deve chegar a 700 milhões. 

Pensando o Lions Clube Iraceminha, LEO Omega, LEO Al-
pha e Secretaria Municipal de Saúde de Iraceminha promo-
verão o dia D. No dia 17 de novembro, na parte da manhã 
em frente à Cooperativa Auriverde acontecerá uma campa-
nha de prevenção, onde será realizado exames de Diabetes.

A programação de Natal Mágico da Gratidão em Cunha 
Porã terá início amanhã (14), a partir das 14h, com exposi-
ção da Associação dos Orquidófilos e participação do De-
partamento de Cultura com o Coral Municipal, brechó or-
ganizado pela Rede Feminina de Combate ao Câncer e 
festival da bolacha promovido pela Secretaria da Educa-
ção. A abertura oficial será às 19 horas, na Praça da Ban-
deira com acendimento das luzes, presença do papai Noel 
e mamãe Noel e show com a Banda Sabor do Som.

A Secretaria de Saúde e Assistência Social de São Mi-
guel da Boa Vista deu início aos trabalhos de dois no-
vos grupos. As pessoas que participam do grupo de Pi-
lates e pacientes com problemas na coluna também 
recebem acompanhamento. Os atendimentos dos dois 
grupos acontecem nas segundas-feiras e quintas-fei-
ras, o grupo de coluna é, às 14h e o de pilates às 17h. 
Cada grupo é composto por seis pacientes encami-
nhados pelo Setor de Fisioterapia da Secretaria. 

EDUCAÇÃO
Cunha Porã investe em painéis de energia solar 

PROGRAMAÇÃO SAÚDESAÚDE

VISITAS

COVID-19

Abertura do Natal em Cunha 
Porã é neste domingo

Começam os atendimentos para 
os grupos de pilates e coluna 

Lions Clube promove campanha 
prevenção do Diabetes

Tigrinhos realiza ações 
de combate à dengue 

Terceira dose da vacina está 
sendo aplicada em idosos

O setor de Vigilância Sa-
nitária de Tigrinhos em con-
junto com as Agentes Comu-
nitárias de Saúde realizaram 
durante este mês as visitas 
nas residências do municí-
pio para fazer o levantamen-
to do Levantamento Rápido 
de Índices para Aedes Aegyp-
ti (LIRA). Durante as visitas 
foram encontradas larvas em 
alguns locais com água para-
da, foram coletadas e encami-
nhadas para análise em labo-
ratório, logo após os exames, 
foi confirmado que as larvas 

eram do mosquito da dengue.
A secretaria de pede a co-

laboração de todos para re-
dobrar os cuidados para 
evitar a proliferação do mos-
quito, não deixem água acu-
mulada ou entulhos ao re-
dor de casa, não joguem lixos 
em terrenos baldios, vamos 
manter o controle da doen-
ça. Com a proximidade do 
verão período mais propí-
cio para a proliferação do 
mosquito pede-se mais uma 
vez a ajuda e compreen-
são de todos os munícipes. 

EDUCAÇÃO Profissionais da educação se reuniram para definir as prioridades 
do município e eleger os delegados que representarão na etapa regional

Etapa municipal da Conae é realizada 
em São Miguel da Boa Vista

Pensando em economi-
zar e, ao mesmo tempo, tra-
balhar sustentabilidade, a 
administração de Cunha 
Porã juntamente com a Se-
cretaria da Educação inves-
tiu R$ 100 mil na aquisição 
e instalação de painéis de 
energia fotovoltaica. O va-
lor é oriundo de emenda do 
deputado estadual Kennedy 
Nunes e compreendeu a ins-
talação de energia solar no 
CEI Alice Silveira Winckler, 
primeiro estabelecimen-
to público com painéis de 
energia solar no município. 

De acordo com a prefei-
ta, Luzia Vacarin, a adminis-
tração vê a tecnologia como 
ferramenta a favor do serviço 
público e essa é uma gran-
de vitória para o município. 
“Esse é o primeiro de mui-

A Secretaria de Saúde de 
Flor do Sertão segue aplican-
do a 3ª dose (reforço) da va-
cina contra o Covid-19 nos 
idosos do município (com 60 
anos ou mais), que recebe-
ram a 2ª dose há pelo menos 
cinco meses. Aqueles que po-
dem devem dirigir-se à Uni-
dade de Saúde, portando car-
tão de vacinação. Aqueles 

que têm dificuldade de lo-
comoção devem informar 
a equipe, que irá até a resi-
dência dentro do possível.

Flor do Sertão segue sem 
casos positivos e, segundo a 
Secretaria de Saúde, há ape-
nas uma pessoa em isola-
mento domiciliar. A pande-
mia ainda não terminou e a 
saúde é nosso maior tesouro

Pessoas com acima de 60 anos já podem tomar o reforço

Metas foram elencadas para etapa regional da conferência 

CEI Alice Silveira Winckler foi o primeiro a receber os painéis
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tos projetos. Faremos isso em 
todos os órgãos públicos em 
nossa administração, por-
que queremos trazer as ener-
gias sustentáveis e limpas 
para dentro da administração 
pública”, afirma a prefeita.

“Essa foi a primeira ideia 
da nossa administração, e a 
primeira a nível de Associa-
ção dos Municípios do Entre 
Rios (Amerios). Somos pionei-
ros desse projeto de instala-
ção de placas de energia solar 

no município. A ideia é am-
pliar esse projeto para outros 
estabelecimentos de ensino de 
toda a rede para gerar ainda 
mais economia para nós”, lem-
bra a secretária de educação, 
Luciane de Oliveira Bueno.

Divulgação

Foi realizada na quinta-feira (11), a eta-
pa municipal da Conferência Municipal da 
Educação (Conae) em São Miguel da Boa 
Vista. O encontro contou com dezenas de 
pessoas envolvidas direta ou indiretamente 
com a área da educação. Na oportunidade os 
participantes discutiram em grupos separa-
dos os eixos e sub-eixos da Conae aprovando 
ou não, cada sugestão. 

Após as discussões dos eixos temáticos e 
suas validações houve o retorno para a ple-
nária final a fim de que cada grupo pudesse 
expor suas sugestões que apreciadas fossem 
votadas. Todas as sugestões apresentadas 
pelos grupos foram aprovadas. Ao final das 
votações dos eixos, houve a escolha dos dele-
gados para a etapa regional e a homologação. 

Divulgação
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MUNICÍPIOS

Em uma solenidade com 
a presença de diversas autori-
dades, foi criado oficialmen-
te o Lions Club de Flor do Ser-
tão no último sábado, dia 06 de 
novembro. Iniciado no muni-
cípio há dois anos, como nú-
cleo do Lions Club de Irace-

minha, a organização tinha 
Sirlane Palinski na presidência. 

A atual diretoria, também 
empossada no dia da funda-
ção, é composta por Adima-
ra Willinghöfer (presidente), 
Sirlane Palinski (secretária) e 
Rosmari Zanella (tesoureira). 

Na ocasião também foram em-
possadas diversas novas sócias 
e o Lions Club de Flor do Ser-
tão conta com 21 membras.

O Lions Club é um dos 
maiores clubes de serviço do 
mundo e tem como objeti-
vo incentivar as pessoas com 

mentalidade de serviço a ser-
vir suas comunidades sem re-
compensa financeira pes-
soal, estimular a eficiência 
e promover elevado padrão 
de ética no comércio, indús-
tria, profissões, serviços pú-
blicos e na iniciativa privada.

VOLUNTARIADO
Lions Club é criado em Flor do Sertão

Integrantes do clube juntamente com as autoridades
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ACIPA/CDL

SÃO MIGUEL DA BOA VISTA

Nova diretoria e 
campanha de prêmios são 
debatidas em reunião

Camisetas são entregues 
aos servidores da Educação 

Na última semana a dire-
toria da Associação Comercial 
e Industrial, Prestação de Ser-
viço e Agropecuária (Acipa) e 
Câmara de Dirigentes Lojistas 
(CDL) de Iraceminha estive-
ram reunidas no auditório da 
Sulcredi para debater sobre as-

suntos pertinentes a entidade, 
associados e o comércio local.

As principais pautas le-
vadas durante o encontro fo-
ram: diretoria 2022/2023 e 
a nova campanha para sor-
teio de prêmios. Em breve se-
rão divulgadas as novidades.  

Diretoria discutiu vários assuntos e em breve apresentarão novidades

Divulgação

O governador em exercício 
de Santa Catarina, Mauro De Na-
dal, voltou ao seu berço político 
com uma série de boas notícias 
na noite de quarta-feira (10). Em 
Cunha Porã, De Nadal anunciou 
investimentos estaduais que so-
mam mais de R$ 86 milhões em 
diversos municípios da região da 
Amerios. A solenidade ocorreu 
na Sociedade Esportiva e Recre-
ativa Auriverde e foi prestigiada 
por dezenas de prefeitos do Oes-
te catarinense.

De Nadal destacou o gosto 
especial de poder voltar a Cunha 
Porã com a “caneta cheia”. Um 
dos principais investimentos 
anunciados foi à pavimentação 
da estrada que liga Cunha Porã 
até Cunhataí. Serão cerca de R$ 
26 milhões para asfaltar um tre-
cho de quase 15 quilômetros. 
Também serão repassados R$ 27 
milhões para o asfaltamento da 
estrada que liga Maravilha a Bom 
Jesus do Oeste.

“Eu não tenho palavras para 

Os servidores públicos da 
Secretaria de Educação, Cultu-
ra e Esportes de São Miguel da 
Boa Vista receberam uma camisa 
para o trabalho. Foram contem-
plados professores e funcionários 
em geral. A camiseta padroniza 

os servidores no que se refere ao 
uniforme de trabalho. De acordo 
com a secretária da pasta, Odete 
Conte, está uma forma de valori-
zar os colaboradores e identifica-
-los tantos no trabalho como no 
dia-a-dia. 

EM CUNHA PORÃ Foram anunciados recursos para pavimentação 
asfáltica, saúde e educação

Governador em exercício 
anuncia R$ 86 milhões para 
municípios da região

descrever esse momento. É uma 
alegria muito grande. Estar aqui 
para representar o Governo do 
Estado me dá muito orgulho. To-
dos esses recursos que anuncia-
mos aqui são fruto do trabalho da 
equipe de Governo. Hoje é um 
dia histórico para a nossa região”, 
afirmou De Nadal, que também 
agradeceu o gesto do governador 
Carlos Moisés e da vice-governa-
dora Daniela Reinehr em permi-
tir que ele assumisse o comando 
do Executivo por uma semana.

O ato em Cunha Porã tam-

bém teve o repasse direto de R$ 
27,7 milhões para 10 municí-
pios. Os recursos serão usados 
em obras de infraestrutura e edu-
cação. As cidades contempladas 
são Tigrinhos (R$ 4,8 milhões), 
Saudades (R$ 5 milhões), Santa 
Terezinha do Progresso (R$ 200 
mil), Saltinho (R$ 4,7 milhões), 
Romelândia (R$ 100 mil), Rique-
za (R$700 mil), Palmitos (R$ 5,9 
milhões), Iraceminha (R$ 850 
mil), Cunha Porã (R$ 100 mil), 
Campo Erê (R$ 3,4 milhões) e 
Caibi (R$ 1,8 milhão).

Para o secretário de Estado 
da Infraestrutura e Mobilidade, 
Thiago Vieira, as entregas duran-
te o roteiro pelo Oeste demons-
tram que Santa Catarina vive atu-
almente o seu melhor momento. 
“Esses aportes do Governo do Es-
tado significam tirar do papel de-
mandas aguardadas há décadas 
pela população local”, diz Vieira.

No setor de saúde, foram 
destinados R$ 996 mil para a 
aquisição de equipamentos no 
Hospital de Cunha Porã. Tam-
bém foi assegurado o repasse de 
R$ 1,3 milhão para a sede da Rede 
Feminina de Combate ao Câncer 
de Maravilha. Na área da educa-
ção, foram entregues 943 tablets 
para escolas da região, somando 
um investimento de R$ 845 mil.

O ato em Cunha Porã foi 
acompanhado pelo deputado es-
tadual Valdir Cobalchini, pelo se-
cretário adjunto da Saúde, Ale-
xandre Fagundes, pelo subchefe 
da Casa Civil, Juliano Chiodelli e 
demais autoridades locais.

Mauro de Nadal cumpre roteiro na região Oeste

Todos os servidores receberam a camiseta para ser usada no trabalho 

Ascom Governo do Estado Divulgação
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COTIDIANO

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

ORIENTAÇÕES AO USO DO TACÓGRAFO

Olá amigo leitor.
Essa semana nossa orientação é para os motoristas de veículos 

que possuem o equipamento registrador instantâneo inalterável de 
velocidade e tempo, o conhecido tacógrafo.

É importante que os condutores de veículos que possuem o equi-
pamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e 
tempo, o conhecido tacógrafo, observem a aferição do equipa-
mento.

Nas fi scalizações de trânsito o agente verifi cará se e o re-
gistrador instantâneo e inalterável de velocidade e tempo está 
aprovado na verifi cação metrológica realizada pelo Instituto Na-
cional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou en-
tidade credenciada, conforme resolução 406/12 do CONTRAN.

O agente de trânsito fi scalizará a comprovação da aferição 
do tacógrafo através do próprio site do INMETRO ou por meio 
da via original ou cópia autenticada do certifi cado de verifi ca-
ção metrológica de posse do motorista.

Caso o não tiver seu equipamento aferido pelo INMETRO, in-
correrá na infração de trânsito do artigo 230, inciso X do CTB, in-
fração de natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e me-
dida administrativa de retenção do veículo para regularização.

Ainda, nas fi scalizações o agente de trânsito verifi cará se 
o disco do tacógrafo se encontra em seu correto preenchimento, 
sob pena de infração de trânsito.

Importante é registrar que o disco do tacógrafo deve conter, ou 
seja, de preenchimento obrigatório: a) Identifi cação dos motoristas, 
preferencialmente colocando-se os nomes; b) Identifi cador do veí-
culo, preferencialmente colocando-se a placa; c) data de colocação 
do disco.

Caso o condutor não preencher corretamente o disco do tacógra-
fo, estará incorrendo na infração de trânsito do artigo 230, inciso XIV do 
CTB, infração de natureza grave, cuja multa é no valor de R$ 195,23, e 
medida administrativa de retenção do veículo para regularização.

Tenham todos uma boa semana!

Um homem de 27 anos furtou e capo-
tou um veículo na BR-282 na madrugada 
de quinta-feira (12), no trecho de Cunha 
Porã, na antiga PRF. O acidente foi por vol-
ta de 3h30. O Celta fi cou destruído após o 
acidente, com as rodas para cima. 

O jornalismo do Jornal O Líder con-
versou com o proprietário do veículo, que 
estava na Avenida Presidente Vargas, no 
Bairro Floresta. O jovem, de 23 anos, dis-
se que o carro fi cou na rua, na casa da avó, 
enquanto ele estava na residência da na-

morada. Quando retornou, logo após às 
3h, o veículo não estava mais no local. 

A Polícia Militar foi acionada e con-
feccionou o Boletim de Ocorrência após 
descobrir que o homem que sofreu o aci-
dente era o mesmo que havia furtado o 
veículo em Maravilha. 

O suspeito foi levado para o Hospital 
São José pelo Samu e atendido no Pronto 
Socorro. Segundo o hospital, ele foi trans-
ferido ainda na manhã de quinta-feira 
para o Hospital Regional de Chapecó.

A Polícia Civil concluiu a 
investigação que apurou as cir-
cunstâncias da morte de um 
policial civil ocorrida no dia 15 
de outubro, em São Miguel do 
Oeste. O policial, Neife Wer-
lang, foi encontrado morto, fe-

rido com golpes de faca, em 
um dos quartos de sua pró-
pria casa, no bairro Agosti-
ni, em São Miguel do Oeste.

A Polícia Civil foi aciona-
da para atendimento e, na mes-
ma noite dos fatos, identifi cou 

duas adolescentes envolvidas 
diretamente na morte, sendo 
uma delas a fi lha do policial. 

A Polícia descobriu que as 
duas pegaram dinheiro e sa-
íram da casa após assassi-
nar o policial. Ainda, elas divi-

diram o dinheiro com outros 
dois adolescentes, que tam-
bém foram apreendidos. 

O caso foi encaminha-
do para o Poder judiciário com 
a conclusão da investigação. 
“Apontando que as adolescen-

tes praticaram atos infracionais 
análogos ao crime de homi-
cídio qualifi cado pelo moti-
vo torpe, emboscada e traição. 
Ao fi nal, a Polícia Civil tam-
bém apontou as adolescentes 
como responsáveis por atos in-

fracionais análogos ao crime 
de furto. As investigações tam-
bém concluíram que os ou-
tros dois adolescentes pratica-
ram atos infracionais análogos 
ao crime de favorecimento 
real”, informou a Polícia Civil. 

Policiais rodoviários federais apreenderam na manhã de 
ontem (12), na BR-282, 127 quilos de maconha, em Maravilha. 

Durante abordagem a um Ford Focus, placas de 
Tijucas, os policiais encontraram os tabletes da dro-
ga no porta-malas. O motorista, natural do Rio Gran-
de do Sul, de 39 anos, disse que pegou a maconha 
em Foz do Iguaçu-PR e a levaria até Lajeado-RS. 

Ele foi levado à Delegacia de Polícia de Maravilha, 
onde vai responder por tráfi co de drogas. 

A carga de maconha está avaliada em cerca de R$ 275 mil.

A Polícia Civil, por meio 
das delegacias de polícia de 
Maravilha e Descanso, pren-
deu um homem de 24 e uma 
mulher de 60 anos pelo cri-
me de tráfi co de drogas. A pri-
são ocorreu na tarde de ter-
ça-feira (9), em Maravilha.

A investigação da Polícia Ci-
vil, realizada pela delegacia de 
Descanso, apurou que os envol-
vidos realizam tráfi co de drogas 
em um estabelecimento, loca-
lizado às margens da BR- 282. 

A Polícia Civil solici-
tou a prisão dos investiga-

dos, sendo o pedido deferi-
do pelo Poder Judiciário.

Em decorrência da inves-
tigação, na tarde de terça-fei-
ra, a Polícia Civil cumpriu um 
mandado de busca e apreen-
são em um estabelecimen-
to, localizado no Bairro Kasper, 

em Maravilha, onde foi encon-
trada quantia de maconha.

Em seguida os policiais ci-
vis localizaram e prenderam os 
investigados, os quais foram en-
caminhados à unidade prisio-
nal de Maravilha, onde fi ca-
ram à disposição da Justiça. 

TRÂNSITO Após fi car com as rodas para cima, homem foi retirado 
pelo Samu e levado ao hospital 

Homem furta veículo e capota 
durante a madrugada na BR-282

Samu de Maravilha

Carro ficou capotado com as rodas para cima na Br-282 Proprietário do veículo afirmou que não tem seguro 
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FINALIZADA

INVESTIGAÇÃO

FLAGRANTE

Polícia Civil fi naliza investigação após morte de policial pela fi lha

Duas pessoas são presas por tráfi co de drogas

PRF apreende 127 quilos de maconha na 
BR-282 em Maravilha

Carro foi abordado na base operacional de Maravilha e 
motorista preso

PRF
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MARÍLIA MENDONÇA
A cantora Marília Mendonça 
morreu no dia 5 de novembro, 
aos 26 anos, vítima de queda 

de avião no interior de Minas 
Gerais. Suas músicas arrebataram o Brasil 
com letras e melodias intensas e românticas. 
Considerada uma das artistas mais populares 
do sertanejo, revolucionou o estilo musical, 
até então dominado quase apenas por 
homens. Entre os seus grandes sucessos, que 
a colocaram como uma das cantoras mais 
ouvidas do país, estão “Infiel”, “De quem é a 
culpa?” e “Eu sei de cor”.

IRIS REZENDE
O ex-governador de Goiás e ex-
prefeito de Goiânia Iris Rezende 
morreu no dia 9 de novembro, 

aos 87 anos. Ele estava há 
mais de três meses internado, após sofrer um 
AVC. Rezende encerrou a carreira política em 
dezembro de 2020, após concluir o quarto 
mandato como prefeito de Goiânia. Desde 
então, se dedicava a cuidar de sua fazenda e 
também do escritório de advocacia.

FREDERIK WILLEM DE KLERK
O ex-presidente da África do 
Sul Frederik Willem de Klerk, 
que ganhou o prêmio Nobel da 

Paz em 1993 junto com Nelson 
Mandela, morreu no dia 11 de novembro, aos 
85 anos, vítima de câncer. Eleito presidente 
em 1989 pelo Partido Nacional, Klerk iniciou 
as mudanças que acabaram com o apartheid 
no país.

CRISTIANA LÔBO
A jornalista Cristiana Lôbo 
morreu no dia 11 de novembro, 
aos 63 anos, vítima de um tipo 

de câncer na medula óssea. Nos 
últimos dias, a doença foi agravada por uma 
pneumonia. A chegada na televisão se deu 
na GloboNews, fazendo análises políticas e 
coberturas especiais. Antes de se afastar por 
conta do câncer, ela comandava o programa 
Fatos e Versões e mantinha um blog chamado 
Os Bastidores da Política.

DIONE DE FÁTIMA DRESH
Faleceu no dia 5 de novembro, no Hospital São 
Lucas de Guaraciaba, aos 61 anos. Seu corpo 
foi velado na Igreja Católica da Linha Mirim, 
em Guaraciaba, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

CELITA KEMPFER RIBEIRO
Faleceu no dia 7 de novembro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 78 anos. Seu corpo foi 
velado no Clube de Idosos de São Miguel da 
Boa Vista e sepultado no Cemitério Católico de 
São Miguel da Boa Vista. 

IVANETE DE FÁTIMA ZAMBON
Faleceu no dia 8 de novembro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 50 anos. Seu corpo 
foi velado no salão da Igreja Católica da Linha 
Tope da Serra e sepultado no cemitério da 
comunidade. 

ALBERI MORAIS LUTZ
Faleceu no dia 9 de novembro, no Hospital São 
José de Maravilha, aos 81 anos. Seu corpo foi 

OBITUÁRIO
transladado para Realeza, no Paraná. 

OTTMAR JUSTEN
Faleceu no dia 9 de novembro, no Hospital de 
São José do Cedro, aos 85 anos. Seu corpo foi 
velado na Igreja da Esquina Mariflor, em São 
José do Cedro, e sepultado no cemitério da 
comunidade.

ESCOLÁSTICA LUFT
Faleceu no dia 9 de novembro, no Hospital de 
Cascavel, aos 85 anos. Seu corpo foi velado na 
Igreja da Linha São Vicente, em Guaraciaba, e 
sepultado no cemitério da comunidade.

ARCENIO ALLEBRANDT
Faleceu no dia 10 de novembro, aos 80 anos. 
Seu corpo foi velado no salão comunitário da 
Linha Nova Brasília e sepultado no Cemitério 
Evangélico da Linha Boa Esperança, em 
Tigrinhos.

ILONI CASTILHO
Faleceu no dia 10 de novembro, no 
Hospital São José de Maravilha, aos 
61 anos. Seu corpo foi velado na Igreja 
Católica da Linha Sanga Silva e sepultado 
no cemitério da Linha Sanga Silva.

NAIR VARZIA ERPEN
Faleceu no dia 11 de novembro, no 
Hospital São José de Maravilha, aos 75 
anos. Seu corpo foi velado na Capela 
Mortuária Municipal de Maravilha e 
sepultado no cemitério municipal de 
Maravilha.

GELCI ROSA DOS SANTOS
Faleceu no dia 11 de novembro, no 
Hospital Regional de Chapecó. Seu 
corpo foi velado na Casa Mortuária de 
São Miguel da Boa Vista e sepultado no 
cemitério de São Miguel da Boa Vista.

CLEITON C. FERRASSO

A CDL de Maravilha co-
memorou o aniversário de 46 
anos no município no sábado 
(6). Uma homenagem aos ex-
-presidentes da entidade foi 
realizada. Cada um recebeu 
uma placa de agradecimen-
to e reconhecimento pelo tra-
balho desenvolvido na CDL. 
O ato foi realizado no auditó-
rio da CDL e Associação Em-
presarial.

O vice-prefeito Jonas 
Dall´Agnol também traba-
lhou na entidade e falou so-
bre o aniversário. “Empre-
endedor é aquele que está 
comprando, trazendo ideias. 
Maravilha é uma cidade di-
ferenciada que se desenvol-
ve graças a cada um de vocês 

PARABÉNS Uma homenagem aos ex-presidentes da entidade foi realizada. Cada um recebeu uma placa de 
agradecimento e reconhecimento pelo trabalho desenvolvido na CDL

CDL de Maravilha celebra 46 anos de 
história no município

EX-PRESIDENTES
Sergio Nascimento, Geraldo Feyh, Adelino 
Vendrusculo, Francisco Zanin. Wunibaldo Muller, 
Lorivan Webber, Harri Laske, Estanislau Gauze, 
Nildon Dondoefer, Vanderlei Cembranel, Marcus 
Dagostini, Angela de Oliveira, Uriel Roman, Gelson 
Rossetto, Vitaliano Tonkiel, Jonas Dall´Agnol, 
Jeovany Folle e Poliana de Oliveira.

Ex-presidentes receberam homenagem pelo serviço prestado

Vice –prefeito e ex-presidente da CDL, Jonas Dall´Agnol falou sobre a homenagem

Fotos: Cleiton Ferrasso/O Líder

e a cada maravilhense. Quere-
mos as entidades fortalecidas.  
É isso que faz ser um municí-
pio diferenciado. Parabenizo a 

todos os lojistas e hoje acredi-
to que é um dos setores mais 
desafiadores. O comércio de 
1975 não tem nada a ver com 

o de 2021. Hoje, o lojista preci-
sa estar muito bem-informado 
sobre o produto e preço justo”, 
comentou.
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No sábado (6) e domingo 
(7), a equipe de vôlei da Secre-
taria de Esportes Juventude e La-
zer (SEJL), nos naipes masculino 
e feminino participaram da Liga 
Oeste de Vôlei, categoria adulto.  

No primeiro dia foi a vez dos 
rapazes, que enfrentaram os do-
nos da casa, Pinhalzinho. Os ma-
ravilhenses perderam da Capital 
da Amizade pelo placar de 2 sets 
a 1. Palmitos foi o outro adversá-

rio e veio outra derrota, desta vez 
por 2 sets a 0. 

Já no domingo foi a vez do 
vôlei feminino entrar em qua-
dra. Em chave única Maravilha 
enfrentou todas as equipes. Pri-

meira partida foi com a equipe 
Tendência Charlita de Chape-
có, vitória por 2 sets a 0, em se-
guida Maravilha enfrentou Con-
córdia e foi derrotado por 2 sets 
a 1. Na partida seguinte foi a vez 

de enfrentar Cunha Porã desta 
vez veio mais uma vitória por 2 
sets a 1, e na última partida Ma-
ravilha enfrentou Pinhalzinho e 
perdeu  por 2 sets a 0. Com os re-
sultados as meninas de Maravi-

lha garantiram a terceira coloca-
ção na fase final da Liga. 

Próxima competição é a fase 
regional do Jasc em Saudades no 
sábado (13), domingo (14) e se-
gunda-feira (15).

REGIONAL Competição foi no último fim de semana em Pinhalzinho

Vôlei de Maravilha compete pela Liga Oeste

Fotos: Divulgação 

Meninos perderam as duas partidas que jogaram

Congresso Técnico aconteceu na terça-feira (9), na sala de reuniões da prefeitura 
de Maravilha 

Meninas jogaram três partidas com duas vitórias e uma derrota

LIGA MARAVILHENSE 

Fim de semana estreia o Campeonato Regional de Futebol 
Na noite de terça-fei-

ra (9), aconteceu na sala de 
reuniões da prefeitura de 
Maravilha o Congresso Téc-
nico do Campeonato Regio-
nal da Liga Maravilhense 
de Desportos. Neste ano, a 
competição vai contar com 
nove equipes no naipe mas-
culino e seis no feminino. 

De acordo com o re-
gulamento, o naipe femi-
nino joga no mesmo local 
e contra o mesmo adver-
sário do time masculi-
no, pelo menos na pri-
meira fase. Quando tem 

confronto no masculino 
em que uma das agremia-
ções não tem o time femi-
nino as meninas vão folgar. 

Na primeira rodada que 
está marcada para domin-
go (14), apenas em Maravi-
lha haverá a disputa no nai-
pe feminino. Às 14h30, pelo 
feminino se enfrentam Ma-
dalozzo x Sul Brasil e de-
pois joga o time masculino. 

Os outros jogos da roda-
da são, às 16h, em Cunha-
taí, Cunhataí x Canari-
nho da Primavera Alta e 
em Cunha Porã no mes-

mo horário tem o time da 
casa enfrentando o Coro-
ado Sede Ouro de Rome-

lândia e em Riqueza, na 
quarta-feira (17), às 20h, 
tem Palmitos x Riqueza. 

No masculino de 
nove equipes se classifi-
cam oito para os Mata-Ma-

ta. No feminino de seis equi-
pes se classificam, quatro 
que farão as semifinais.

EQUIPES 
PARTICIPANTES 
- CME/Esporte Clube 
Cunha Porã, naipes 
masculino e feminino 
- Ginástica/CME Riqueza, 
naipes masculino e 
feminino
- DME Cunhataí, naipes 
masculino e feminino
- Esporte Clube Olaria, 
naipes masculino e 

feminino
- Serca Madalozzo, naipes 
masculino e feminino 
- DME Sul Brasil, naipes 
masculino e feminino
- Canarinho da Primavera 
Alta, Maravilha, naipe 
masculino
- AEPA/Palmitos, naipe 
masculino
- Esporte Clube Coroado, 
naipe masculino

Nelcir Dall’Agnol/O Líder
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 ONEIDE BEHLING

Atleta Natan Zanchet terminou na terceira colocação

Título veio no sábado (6), na cidade de Lebon Regis 

O segundo melhor futsal 
na categoria sub-14 do es-
tado de Santa Catarina é de 
Maravilha. A conquista foi 
no sábado (6), em Lebon Ré-
gis onde aconteceu a últi-
ma rodada da competição. 

O técnico Gian Mau-
ro Silva comemora dizendo 
que foram 12 jogos disputa-
dos em alto nível. “Este re-
sultado é muito importante 
para o futsal de Maravilha, 
pois é o primeiro ano da ca-
tegoria na Liga Catarinense, 
no qual tivemos destaque e 
ficamos com o 2° lugar”, diz. 

De acordo com Silva o 
intuito sempre foi formar jo-
gadores de futsal no muni-
cípio de Maravilha. “Acredi-

COMPETIÇÃO

DISPUTAS

Sub-14 conquista vice-campeonato 
estadual de futsal 

Tênis de mesa participa de competições 
em Chapecó 

to que estamos no caminho 
certo e agradeço a Secreta-
ria de Esporte, Juventude 

e Lazer pelo apoio de sem-
pre e também aos meus atle-
tas pela entrega e dedica-

ção e agradeço aos pais 
pelo apoio e confi ança em 
meu trabalho”, fi naliza.

Divulgação

Na sexta-feira (5) e sá-
bado (6) respectivamente, 
aconteceu na cidade de Cha-
pecó a 4ª etapa do ranking do 
Circuito Catarinense de Tê-
nis de Mesa Olímpico e Pa-
ralímpico, além do Cam-
peonato Catarinense de 
Duplas da Federação Cata-
rinense de Tênis de Mesa. 

Representando a Admi-
nistração Municipal de Ma-
ravilha, através da Secretaria 
de Esporte, Juventude e La-
zer, estiveram competindo os 
atletas Natan Zanchet, classe 
3 paralímpico; Gustavo Mon-
teiro, mirim masculino e Júlia 

Monteiro, mirim feminino. 
Competindo entre os cadei-
rantes do open paralímpico, 
o atleta Natan Zanchet ter-
minou na terceira colocação. 

Gustavo teve seu me-
lhor resultado nas duplas, 
competindo ao lado de Bru-
no Catto da ATMEX che-
gando até a fase de quar-
tas-de-fi nal. Júlia esteve no 
pódio na terceira colocação, 
onde jogou ao lado de Ma-
ria Souza, de Rio do Sul. 

A maravilhense Júlia 
Monteiro ainda participou 
da seletiva para a quarta vaga 
da seleção catarinense, mas 

foi eliminada na fase semifi -
nal da competição. Os atle-

tas foram acompanhados 
pelo técnico Tiego Drumm.

Divulgação

GRE-NAL
Ainda repercute o clássico, já tivemos jogos durante 

a semana com o Grêmio vencendo e o Inter perdendo. 
Mas voltando ao Gre-Nal, o Inter mereceu ganhar. Ga-
nhou porque soube jogar, jogadores focados, um técni-
co bem superior. Juntando tudo isso, o Colorado cres-
ceu na hora certa. A pancada foi forte no Tricolor. O 
Grêmio saiu ferido do Beira-Rio.

VASCO MARAVILHA
Ex-jogadores multicampeões pelo Vasco de Mara-

vilha se reúnem para uma confraternização, na sede 
do clube, neste sábado (13). Além de relembrar os tí-
tulos, histórias… será um momento mágico. Um dos 
organizadores do evento é o Chicão da Mecânica. Ele 
afirma que o amistoso contará também com a presença 
de fundadores, técnicos, gandulas e torcedores ilustres 
para reviver o passado. São esperadas em torno de 100 
pessoas. Com descontração, emoção e lembranças será 
com certeza um grande evento. Como diz o Chicão: “É 
importante deixar essa chama sempre acesa”. Parabéns 
aos organizadores.

OLHO NO LANCE
A Record TV adquiriu os direitos de transmissão do 

Paulistão 2022. E a emissora contratou figuras espeta-
culares para a cobertura. Narrador será Silvio Luiz, com 
87 anos. Como repórter foi chamado o Márcio Canuto, 
75 anos, ex-Globo. Analista de Arbitragem fica a cargo 
de Renato Marsiglia. Pelas barbas do profeta. Será um 
show! Não faltará animação.

JUVENTUDE 2 X 1 INTER
Internacional está há muito tempo nessa posição de 

sétimo colocado na tabela de classificação. Nos últimos 
cinco jogos, tem três derrotas, um empate e uma vitó-
ria. Até respeito quem está satisfeito. Mas fica claro que 
o Inter só está sendo aliviado das críticas pela péssima 
campanha do Grêmio.

AMÉRICA-MG X GRÊMIO
A corneta no futebol é saudável! O leitor Elizan-

dro enviou essa: “Oneide, o Grêmio é aquele cara que 
está com dor de barriga e não pode se mexer… E do 
nada começa a tossir. Aquilo que está ruim piora!” En-
tão tá, tchê!

Vai começar a Taça Posto 
Kakareko de futebol suíço em 
Maravilha. A competição tem o 
ponta pé inicial no sábado (13), 
no Estádio Pena Branca em ane-
xo ao Posto Kakareko na Aveni-
da Maravilha. Na primeira roda-

da jogam, às 14h, Automóveis 
Willinghoefer/Lavacar x Val-
ter Auto Elétrica depois tem 4S 
Amizade x Comercial Manarov e 
às 15h50 jogam Sport Clube Au-
riverde x EC Esportivo Bela Vista. 

Dando sequência nos jo-

gos tem pela categoria vetera-
nos SER Vasco da Gama contra 
Atlético e, às 17h40 Guaicurus 
x Orlando Gesso e fechando a 
rodada tem no livre masculino 
Transportes Bergossa x Rudely. 
A competição vai contar com 22 

equipes no naipe masculino li-
vre, quatro na categoria mascu-
lino veterano e quatro no femi-
nino livre.

Os jogos acontecem nos Es-
tádio Pena Branca e Piacentini, 
sempre aos sábados à tarde.

POSTO KAKAREKO Os jogos acontecem nos Estádio Pena Branca e 
Piacentini, sempre aos sábados à tarde

Municipal de futebol suíço 
começa neste sábado (13)



Governador em exercício, Mauro de Nadal confi rma R$ 27 
milhões para o asfalto entre Maravilha e Bom Jesus do Oeste

PÁGINA 4Entre recursos anunciados para toda região, valores somam mais de R$ 86 milhões em investimentos 

CDL e Associação Empresarial realizam segundo 
sorteio da campanha de prêmios PÁGINA 8

INVESTIMENTOS 

ETAPA FINAL 

SOLENIDADE 

Concurso 
Oratória nas 
Escolas defi ne 
vencedores

Corpo de Bombeiros 
realiza passagem de 
comando 

Projeto é desenvolvido pela JCI 
de Maravilha, em parceria com a 
prefeitura e Núcleo Regional de 
Educação

A programação teve ainda entrega de 
medalhas e do Título Honorífi co de 
Amigo do Bombeiro 

PÁGINA 14

PÁGINA  25

Ricardo Wolffenbüttel / Secom


